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اف!يخبنآلعئنزلمحذات

تقديم

الطائفةبأحوالتهتمالتىالمصادرفيممق37و.مق165بينفيماالواقعةالفترةتعرف

تشكلوهى،بالحشمونيينأيضئايعرفونالذينالمكابيينحكمبفترةفلسطينفىاليهودية

المورخونيرى،السياسيةالناحيةفمن،والسياسيةالدينيةالناحيتينمنمهمةحقبةعندهم

محاولةالمكابيونأسرةظهورشهدتفقد.سياسىاستقلالفترةتشكلالفترةهذهأناليهود

.(الاستقلال)الذاتىالحكممننوعلتحقيق

اليهوديةالطانفةداخلوجماعاتفرقظهورالفترةهذهشهدتالدينيةالناحيةومن

باليهودية،الإيمانوعناصرأسسبتحديديتعلقفيماأراوهاوتشعبتبينهافيماانقسمت

منهمالبعضأقحمبل،الطقوسوممارسةالشرائعأداهوكيفيةاليهوديةالتشريعاتوتحديد

بشكلأراؤهموتشكلتالدينيةبالمناصبالفوزحولفتصارعواالسياسيةالصراعاتفىنفسه

تشكلولاتزالكانتالتىالدينيةكتاباتهممنتركوهفيمابوضوحانعكسالذىالأمر،جيد

!لقلهوتحدد-لقخرونظرتهالي!دى-مفاهيمتشكيلفىا!برالدورلهايعزىمفاهيم

حوله.منالعالممعحياتهونهجتعامه

فيمافلسطينفىاليهوديةالطائفةتاريخدراسةفإن،أهميةمنالفترةتلكتحتلهماورغم

التاريخيةالمصادرندرةمنتنبعجمةصعوبةعلىتتطوىالميلادقبلوالأولالثانىالقرنينبين

جميعيكادحيث.خارجهامنأواليهوديبماالطائفةداخلمنذلكجاءءسوا(فيهاالموثوق)

متتياهوبنيوسفوكتابات،الأولالمكابيينسفرهوفقطواحدمولفعلىيعتمددنالباحثين

اليهوديةللطائفةالسياسىبالوضعيتعلقمنهمالأىذكزانجدلاحيث،بيوسيفوسالمعروف

الكتاباتنطاقخارجوالمينيةالاجتماعيةأحوالهاإلىيشيرماوأىأنذاكفلسطينفى

الوحيدالمصدريشكلالذىالأولالمكابيينسفرفىتتمكلوالتىنفسهاالجماعةعنالصادرة

فيهالمدرجةالمعطياتصدقحولكثيرةاستفهامعلاماتمنبهيحيطمارغم)الفترةهذهعن

يمكنمماالقليلجانبإلى(تاريخيةكوثيقةعليهالاعتماديصعبحيثالتاريخيةالناحيةمن

الدينية.الكتاباتبعضمناستنباطه

مدرسوظيفةحالئايشغلالذىالعزيزعبدهانىد.أثر..والصعوياتالمحاذيرتلكرغم

يحيطمارغمالمجالهذااقتحامشسىعينجامعةالآداببكليةوأدابهاالعبريةاللغةبقسم



منالمهمةالفتراتلإحدىنقديةعربيةرؤيةيقدمكىمحاذيرمنيكتنفهوماأشواكمنبه

أسرةشكلتوهل"المكابيينحكمفترة.بنعرففيمافلسطينفىاليهوديةالطائفةتاريخ

باحترامهمتحظى،آنذاكفلسطينفىالمقيميناليهودبينثقلهالهاحاكمةأسرةالمكابيين

بقبولالمكابيينأسرةحكمحظىوهل؟والسياسيةالدينيةالمناصبتولىعلىموافقتهموتنال

اليهودية.الطانفةأفراد

داخلتشعبتالتىاليهوديةالدينيةوالفرقالجماعاتبينالصراعاتحقيقةهىوما

نأيمكنبحيثالكاملالاستقلالهذاتحقيقفىنجحتفهل،ونعيرهاالتساؤلاتهذهالطانفة

لتسييرالذاتىالحكممننوعكانأموصفهاالكتاباتبعضحاولتكمامملكةعليهانطلق

ضرورةمنللسلوقيينالسياسيةوالتبعيةالجزيةدفعفىالاستمرارمعالي!ديةالطائفةأمور

السلوقيين.قبلمنتصديقعلىالحصول

عنبعيدفلسطينفىاليهوديةللطائفةمستقلأحكماتحقيقمنالمكابيينأسرةتمكنتفهل

التىالعديدةالصراعاتحقيقةهىوما؟مصرفىالبطالمةأوسوريافىالسلوقيينحكم

السلطاتتدخلتتطلبكانتماكثيزاوالتىا!برالكاهنمنصبعلىالكهنةبيننشبت

.؟لحسمهاالحاكمة

تدعيهمانصدقأنيمكنبحيثسياسىاستقلالتحقيقمنالمكابيينأسرةتمكنتفهل

ذلمكعكستثبتأخرىفقراتمنيتضمنهمارغم،الأولالمكابيينسفرمنفقراتبعض

سياسثاالسلوقيينللحكامكاملةتبعيةي!دافىاليهوديةالطانفةتبعيةاستمراروتوكدتمافا

دينىمنصبأنهرغم-ا!برالكاهنمنصبفىالتعيينكانماكئيزاوأنبل؟وسمكرئا

عةالقراتثبتهماوهوالسلوقيةالسلطاتقبلمنعليهالتصديقمنلهلابدكان-صرف

والجماعاتالفرقبيننشبالذىالصراعأسبابتحليلجانبإلىسكابيينلسفرالدقيقة

اليهودية.

فرقظهورعنهاونتجأنذاكاليهوديةالطائفةبينحدثتالتىالانقساماتطبيعةهىوما

الي!دية؟الجماعاتبيندارتالتىالصراعاتحقيقة؟بينهافيماتتصارعيهوديةوجماعات

.؟عليهترتبتالتىالنتانجهىوما؟بينهاحدثالذىالصراعأسبابهىوما

الدبوسئناظممنئأمد،

اليوديةالدراساتأستاذ

شمسعينجامعة-الآدابكلية
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مةلمقكا

يهودافىالمكابيةالأسرةمنأفرادخلالهاحكموالتى(الحشمونية)المكابيةالفترةتعتبر

وأالسياسيةالناحيةمنسواء،القديماليهودتارلئفىالمهمةالفتراتمنفلسطينبأرض

الدينية.

اليهودحياةفىمسبوقغيرتطوزاالفترةهذهشهدتفقد،السياسيةالناحيةفأما

التىالسلوقيةالمملكةهىأجنبيةحاكمةلقوةمواجهتهمحيثمن،فلسطينفىالسياسية

منبعينهافترةوفى،ا!برالإسكندرإمبراطوريةتقسيمأثرعلىالكبرىسوريافىقامت

هىجديدةوثقافةديانةاليهودعلىيفرضأنفحاولالسلوقىالحاكمتدعخلالمملكةهذهتاريخ

دينية،ظاهرهافىبدتلمقاومةاليهوداستنفرأنالمحاولةهذهنتيجةوكانت،الهلينيةالئقافة

ما.بشكلي!ديةدولةإقامةعنالأمرأخرذلكأسفروقد،سياسيةمضمونهافىكانتلكنها

فىفرقظ!رإلىالأحداثهذهتودىأنطبيعئاأمزاكانفقد،الدينيةالناحيهعلىوأها

بينعنيفدينىصراعالأفقفىولاح،جديدبشكلأفكارهاتشكلت،الي!ديةالطانفةداخل

وتفوقسياسىلعلوأفرادهاتطلعالتىالأسرةتلكأفرادوبينوبينهاجانبمنالفرقتلك

الدينية.الطائفةلحياةالنظردرن،إقليمىوتوسععسكرى

تشكله؟أصبحتماهوالموضوعهذالاختياردفعتنىالتىالأسبابمنكانوقد

إنش!فىأيضئاقمثلماوهو،الحديثالعصرفىاليهودلدىمهمةورموزمعانمنمكابى

كدقدرعلىوأماكنأبطالتتاريخيةءأسماحملتيهوديةمويسمماتاليهوديةالطوائف

المعروفومكابى"الرومانضدبتمردهالمعروفبركوخبامنهاكان،التاريخيةالأهميةمن

.الكتابهذاموضوعحولهسيدوروالذىاليوفانيةالسلطةضدبتمرده

انعكسوما،ناحيةمنالي!دتار-كتابلدىكبيرتقديرمنالحركةهذهمثلتهماولعل

إلى(الخصوصوجهعلىالصهيونية)اليهوديةالجماعاتنشاطاتفىمبالغلجوءمن

وجهتبينمحاولةفىالجهدلبذلدفعنا،سياسيةحتىأوتربريةلأغراضخدمة"رموزها



فى)الأسرةهذهنشاطاتإليهوصلتالذىالمدىومعرفة،الحركةهذهكنهفىالحقيقة

تضعهاكانتوالتى،المعلنةأهدافهامعمتسقةكانتوهل،(المتعاقبةالثلاثةأجيالها

لا.أممثاليةصورةفى-المكابيينأسفارخاصة-اليهوديةالمصادر

تقعوأنهاخاصة،أهميةمنلهاكانلمابمصركبيزاالعالميةالصهيوفيةاهتمامكانكما

الصهيونية.الأهدافخدمةفىوكبيزاهائادوزالعبتكبيرةطانفةوبهافلسطينأبوابعلى

تطابقفىتمئلتصعوباتمنالمصادرفىواجهتهفما،سهلأيكنلمالأمرأنعلى

سارتحيث،العبريةالمصادرغالبيةعلىانطبقماوهو-اليهودية-الواحدةالنظروجهات

كانثمومن،والأساطيرللمعجزاتوالردوالتبريربالتفسيرتميزواحدخطعلىمعظمهافى

هذهتكيلأنطبيعىوأمر.الدعائيةالكتاباتمنالكبيرالخضمهذاوسطشاقاالأمر

أيةوتتجنب،المكابيينلصالحالأحيانبعضفىالأحداثوتفسرالحركةلرموزالمديحالمصادر

ركزالفترةهذهتناولفما،اليونانيةالمصادرقلةورغم.اليهوديةللشريعةلمخالفتهمإشارة

الحديثإطارفىالحركةعنالآخروتحدث،أبيانوسمثلالسلوقيينالملوكحكمعلىبعضه

.الروهانبهؤلاءإعجابأيمامعجتاكانالذىبوليبوسمكلالرومانعن

وفىالموضوعهذامعهىتتعاملمراجعهعنتعاملأنبمكانالصعوبةمنكانكما

ماولعل،الكبرىالدرلةومؤ!سساتلأفرادرموزوأفرادهاالأسرةهذهأنالمسبقةخلفيتها

جيشمخلفاتفىوجدماهوالحركةلهذهاليهوديةالمشاعرفىالكامنالتعظيمذلكيعكس

بجيشالمعنوىالتوجيهإدارةأعدتهاوثائقمنم*91أكتوبرحربفىالإسرائيلىالدفاع

واستثارةالجندلتحفيز،ورفاقهالمكابىي!دالحروباستعراضئاتتضمنللجنود)8(الدفاع

فيها.الحقصاحبأنفسهميعتبرونقضيةأجلمنللتضحيةودفعهمحميتهم

أثريات)يوسفيوساليهودىالمؤرخكتبوكانت،المصادرجمعهىالبدايةكانتوقد

أهمها:فكاناليونانيةالمصادرأما،اليهوديةالمصادرأهم(اليهودحروب-اليهود

أ"هكهـ،لة،3ولهولحهأ"،+ه"فىصأ(هول4وله1)729زأ!340+ه،صأ(هول4وله5391)ز

ح140أل!لاكه،سأ(هول4هول91)06ة3كاةكلأهول:،+س!س!55!04!طلا،يأ(هول4هول1)549.

ح،+دا،3.1ص!+ه"ك!أول3!ق،ولهكأ(4وله1)569:للاتينيةادرلمصااماأ

.)2(رقمالملحقانظر)4(
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العبرية:اللغةفىأهمهاكانفقدالمراجععنوأما

(8391القدس)إسرانيلشعبتار-مجموعة-

8491(أبيبتل)حاريتهاأجلمنأمةتحاربحينما،كلاونزنر-

(5991القدس)الثانىالمعبدفترةفىاليهودىالمجتمع،شفارتس-

7891(أبيبتل)،إسرائيلشعبتار-،شترن-

(0991القدس)الهلينستىالعالمفىالحشمونيةي!دت،شترن-

8991(التدس)(دولة،أرض"شعب)إسرائيل:أ،شنأن-

الأدلدبية:اللغاتلص

-!!ص!؟لأثيطة،ه!عولل!2ء!5"ث!"حاكمة534حح،7مح!"34،*ح*(3ه،ط!3891).

-!5*وللأء،"+س!أ؟034+51ولفأوله"س!4ول3لاق،،(*ءك!33ء)لاأ169).

ل!-3،،حهس!،+أث!+031آهولءأح،لة134ع،اء4(ول.3.،ول)8491.

ل!-،ى،س!3أ++0،3آهءثلى،3*حأ(أ"ح،أ"هص!4!أ.)4591

-3نأث!ء!!،أ!)ول03،+همء6لأذأ*س!فىث!ههص!أهص!"751:،!-)(م!8لأولله!ا!8981).

-ح+ث!س!قطحهء!،!لاس!ولص!كه،ولفأس!أ!أحااهة،م!ولول"(*ولص!ولص!6لأول9791).

لمأننىكما،ورموزهاالحركةحولالهالاتلإصباغمعظمهممالالمؤرخينهؤلاءأنعلى

ذلك.لتعذرمراجعمنإليهالوصولأردتماكلعلىالحصولاستطع

وملاحق.خاتمةثمفضولوستةمقدمة:التالىالنحوعلىكتابهالمؤلفقسموقد

الكاتب.علىاعتمدالتىوالمراجعالمصادروأهمالموضوعأهميةالمقدمةوتناولت

أساسيين:أمرينالأد!الفصلوتناول

حكمثم،المكابيةالحركةقبيلسورياجوتلإقليمالبطالمةوحكمالسياسيةالأوضاع-أ

الإغريقية.المدنإنشاءفىالرابعسلوقسوسياسةللإقليمالسلوقيين

فىالمختلفةالطوائفبهنعمتالذىالدينيةالحريةمنالكبيروالقدرالدينيةالناحية-ب

.الفترةهذهفىظهرتالتىالدينيةالأفكاروبعض،البطلمىالحكمظل

حركةواندلاع،الرابعأنطييخوسالسلوقىالملكسياسةحولالثانىالفصلدارثم

.التمرد



المكابىيهوداحملفتناول،يوناثانوسياسةالمكابىيهوداأعمالالثالثالفصلوتناول

الصراعاتمنوإفادتهيوناثانتولىثم،المعبدوتطهيرالحربيةأعمالهوأهم،التمردءلوا

.العرشعلىالداخليةالسلوقية

والكهانةالحشمونىبالحكماليهوديةالطائفةوإقراربشمعونالرابعالفصلاهتمثم

الحشمونية.

وخلفائههيركانوسيوحنانعهدفىالمكابيةالحركة:عنوانيحملالخاسىالفصلوأتى

جانب،منالأسرةهذهأفرادبينالحشمونىالحكمكرسىعلىنشبالذىالصراعليعرض

الحشمونى،الحكمونهايةالرومانىالتو!كلثم،اخرجانبمنالدينيةالفرقوبينوبينهم

هيرود.أسرةحكموبداية

المكابية.للحركةالفكريةالآثارليستعرضوالأخيرالسادسالفصلياكىثم

التطورلبيانتاريخيةدراسةجوهرهافيكانتالتىالفصولهذ.شالكاتبحرصوقد

عنكثيزاأوقليلأيبتعدونكانواكيفبيان"الأسرةهذهبتوجهاتبالضرورةيلحقكانالذى

أصبحالأمرأنجلئاواضخاأصبحبحيث"الحركةبدايةفىالأسرةأعلنتهاالتىالمبادئ

لمالأخيرجيلهافىالحركةزعماءوأن،الشريعةبئوامرالحائطعرضتضربتوسعيةأطماع

انتهىبحيث،المنطقةفىأطماعهمبددرهملهمكانالذينللرومانأيديهممدعنيتورعوا

المكابى.الوجودلذلكوإنهائهمسورياباحتلالهمالأمر

وهم-العونلهقدممنلكلبالشكريتوجهأنالمؤلفعلىالواجبفمنالنهايةوفى

فيالمتخصصينبالذكروأخص،العبريةاللغةقسملأعضاءوالوفاءالشكرفكل-كثيرون

عبدرشادالدكتورلدشاذبالشكرأتوجهأنيفوتتىلاكما،والديانةألقديماليودىالتارهخ

أغلبفىأمامىالطريقتنيركانتمناقشاتوناقشنىأعاننىماكثيزاالذىالشامىالله

كما،بعيدةلدرجةمهمةووثائقومقالاتمراجعمنمنحنىلمابالشكرإليهأتوجهكما،الأحيان

فهمىعلىالدكتورب/بديعة،المجدأبو/ليلىوالدكتورةالهوال!للدكتور/محمدبالشكرأتوجه

والمراجعاتوالإرشادبالنصحالموضوعهذاعلىإشرافهمفترةطيلةأعانونىالذينالعطار

التىالدبوسىناظمالأم/منىللدكتورالشكربخالصأتوجهكما،المراجعمنوالكثيرالقيمة

المدرسينالسادةأشكرأنأودكما،العملهذالحظاتوأصعبأحلكفىكثيزاأعانتنى
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الذىالعزيزعبدمحمدالعزيزالسيد/عبدبالنكروأخص،التار-بقسموالمعيدينالمساعدين

وتقدير.شكركلمنىفله،البحثهوامشوإعدادالتاريخىالتوثيقمرحلةخلالاننى1

إعدادفىأعاننىالذىالحقعبدالسيد/للسيدبالشكرأتوجهأنإلأيسعنىلاكما

وتقدير.حبكلمنىفله،البحثخرانط

العمل:هذالرفيقىوتقديرىشكرىبخالصأتقدمالنهايةوفى

نعمصدرهوسعة،قلبهبطيبةكانالذىالبحراوىالحميدعبدإبراهيم/المكتورالأستاذ

المعلم.نعمبتوجيهاتهوكان،البحثفترةخلالوالأخالأب

الذىالنبراسدورالتا!يخيةوتصحيحاتهلتصويباتهكانالذىالقاضىفاروق/الدكتور

وتقدير.وحبشكركلمنىفلهما،الحقيقةطريقلىأضاء

العالمينربللهالحمدأندعوافاوأخر

السيدالعريزعبدهانى



الاولالفصل

اليهوديةللطائفةالعامةالاوضاع

المكابيةالحركةقبيلفلسطينفى

السياسيبما:الأوضاع:.أوقي

إمبرا!د!يتهانقسمإلىسم،ق323عاممنيوثيوفىالمفاجىا!برالإسكندرموتأدى

اندلعتوقد.المقدونيةالمالكةالأسرةقبلمنولاةبصفتهمليحكموماقوادهبينتوزعتالتى

حرو*)باسمغرفتعائاأربعينتدومأنلهامقدزاكانطاحنةحروبالولاةهؤلاءبين

النفوذ،مناطقعلىالتنازعمحورهاكانالتىالمريرةالحروبهذهغماروفى،(الخلفاء

السلوقية،المملكةقوةهماكبيرتينمتنافستينقوتينبينعنيفصراعفرشمةفلسطينوقعت

بدتوقد.مصرهوالرئيسىومركزها،البطلميةالمملكةوقوة!سورياهوالرئيسىومركزها

وعليها،السواءعلىالطرفينمنلكلالأهميةبالغجزظالصراعهذافىفلسطبنأرض

ستعددهابلغ"(السوريةالحروب)باسمغرفتالمملكتينبينطاحنةحرو*عدةدارت

علىبالغأثرلهاكانالتىالحروبتلكمعاركمنبكئيروشعبهافلسطيناكتوتجولات

.)1(فلسطينفىالعامةالأوضاع

الكئابعنديعرفإقليمامتلاكحولأساشايدورالبطلمىالسلوقىالنزاعكانوقد

جوفأوالمجوفةسوريا)الحرفىومعناهصا(س!اءه3،ذدلأسورياكوللى)باسمالإغريق

سوريا(.

(-!أ40ه+33أولحالا.3كلأ!لة3.ول.ل!،لا"فى3اح.ك!"سأ(هول4هول7691)311.00-411!ولح"لاه"آ07.ولا

لاه)،أولفىس!آه!ولحعحلةأط3.ث!إ2ول4أم!يأسأ(وله4هولأو1.)121.04.

لولةأئناءالدينىالحظرقراراتخلفية)هحشمونائيملميردفىهدتلجزيروتهرقع:يسرائيل،لالين

عاميت.دافيدإعداد،الحشمونيةالأسرةفترة،حشونائىبيتيص:كتابفىمقال،(الحشمونى

هسفيراهلفنى332مشنتهمدينىهمتساف.:شريكوفر"11ص،5991(القدس)أشلحنان

كتابفىمقال،(م175عامحتى.مق132عاممنذالدينىالوضع)،.لسفيراه175عدهنوتسريت

.46-45ص،8391(القدس)،شالي!ألراهامإعداد،الهللينستىالعصر،إسرائيلشعبتار-

-13-
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فىأخرىمناطقجانبإلىالفينيقىوالساحلفلسطينأرضكلالإقليمهذاويضم

وقد،(وفينيقياسوريا)باسمالبطلميةالوثائقفىالإقليمهذاذكريجرىوكانسوريا،

مصرولايتهإلىبالنسبةالإقليمهذاأهميةالخلفاءحروبمنباكروقتمنذبطلميوسأدرك

غير!الحرتلكخلالمرةمنأكثرواستردهفقدهثم.م،ق931عامفىغنوةعليهفاستولى

103عام(إيسوس)معركةعقبمحددبشكلوالسلوقيينبطلميوسبينظهرتالمشكلةأن

بعدفيهشرعىلحقالاستناددرنالإقليمبهذاالاحتفاظعلىبطلميوسأصرعندما،مم.ق

الذىذلكسلوقسالقائدومنهمحلفانهإزاءالعسكريةبالتزاماتهفيهايفلمالتىالمعركةهذه

يلتلمسلوقسأنغير.الكبرىالسد!يةمملكتهنطاقفىيدخللهشرعئاملكاالإقليماعتبر

بينمعلقةالسوريةالمشكلةبقيتثموصن،المسلحةبالتوةالشرعىحقهاستعادةإليأنذاك

.)1(وبطلميوسسلوقسخلفاءبينالحرو*منالأشواطتلكلتثيرالطرفين

فقد،الفراعنةعهدمنذقديفامصرئاتقليذاوسوريامصروحدةتحقيقفكرةكانتوقد

لهم،المعاديةأسيادولىخطرلدرءالوحدةهذهتحقيقعنيتوانونلاالائوياءالفراعنةكان

اللازهةوالأخشابالمعادنمنالنيلوادىإليهيفتقرماهناكيجالونكانواأنهملهذاأضف

طاالبحريأ)2(،الناحيةمنالبطالمةلسيادةضروريةكانتالمواد.هذهأنولاشك!السفغلبناء

باهظة،نفقاتمنوالأساطيلالجيوشتلماثروتها.علىتتوقفالبطلميةمصرقوةكانت

فىيكنلمأنهبجلاءيتبينفإنه،الخارحيةتجارتهاانتظامعلىتعتمدمصرثروةوكانت

ضمانكنملكبل،فحسبالسياسىمصراستقكلضمانالبحريةامقعلىالسيطرة

)3(.الاقتصادىلاستقمها

البطلمئ:الحكم!تر8فئ!لسطين

قرنقرابةالبطلميةالسيادةتحتالفلسطينيةالأراضىمنفيهبماسورياجوتإقليمظل

مع"قبلمنقائمةكانتالتىالأوضاععلىالإبقاءسياسةخلالهالبطالمةاتبع،الزمانمن

.71ص،8491()القاهرة،طلا+%ا،البطالمةعصرفىمصرتار-،إبراهيم،نصحى)1(

.97ص،البطالمةعصر،نصحى)2(

سليم،ومحمدعلىزكى:ت،والاقتصادىالاجتماعىالرومانيةالإمبرام!يةتار-،.م،رستوفتزف)3(

.14ص،%\
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بمنافععليهميعودكانالذىالإقليمهذافىالقلاقلإثارةإلىتؤدىتغييراتإحداثتجنب

فلسطين،إلىطرقهابعضتنتهىالتىالغنيةالشرقتجارةعوائدمنخمةاقتصادية

!(اهس!نم3)ح،كأ3حاجزةدولةبوصفهقيمتهعنفضلأهذا،والمعادنللاخشاببالإضافة

)1(.الشرقيةالشماليةمصرحدودلحمايةالأولالدفاعخطوكونه،السلوقيينوبينبينهم

الجنوبيةوسوريابرقةشملتكبرىبدولةالميلادقبلالثالثالقرنخلالمصرتمتعتوقد

مثلالعسكريةالأهميةذاتالمناطقبعضفىعسكريةحامياتالدولةهذهوأقامت،ونميرها

الملكنائبمنصبشغلقدأنهلئظنحتىكبيرنفوذذا-عادة-الحاميةقائدوكان،قبرص

وبالإضافة،(الجررحاكم)شمىكبيرموظفجوارهإلىوجدأنهرغم،المناطقهذهفى

نسضعامقائدالمصريةللسيادةتخضعمنطقةكلفىئعئنكانالمنصبينلهذين

المدناستمرتوقد،ديادارتهاالولايةحكمعلىيشرفالذىوهو3(،5؟س!"!كلأ)ستراتيجوس

الملوكفرضهمارغم،الذاتىالحكمفىبحريتهاتتمتعالبطلمىللحكمخضعتالتىاليونانية

البطلمى،للحكمولائهاعنالمدنهذهعئرتماإذاأحيائائخفضكانتسنويةجريةمنعليها

الكثيربإنشاءاهتمواإذمصرفىسياستهمعنتختلفسياسةسوريافىالبطالمةانتهجكما

القديمة.المدنبعضوتنميةالجديدةالمدنمن

كافيةمعلوماتلديناليستفإنه4عاممائةقرابةفلسطينحكمفىالبطالمةاستمرارورغم

ماأنحيث،الإداريةالناحيةمنخاصةالفترةهذهإنانتمتالتىالبطلميةالإنجازاتعن

يوسيفوساليهودىالمؤرخمروياتأنكما،مهلهلةفلسطينعنتتحدثشذراتمنتبقى

بعد.فيماالسلوقيةأوالبطلميةالإدارةعلىالضوءيلقىكافعلمىكدليلنؤخذأنلايمكن

حيث،(زينونبرديات)وهوألا،مطلفاالشكإليهيتطرقلامصدرلديناالحظولحسن

فلسطينعلىالضوءتلقىالتىالبرديةالوثائقعنبهبأسلاعددالرجلهذاأرشيففىوجد

بعدةبالقيامزينونأعمالهوكيلأبولونيوسالماليةوزيرئمففلقد،الثانىبطلميوسعهدفى

أهممن..مق925عامفىلفلسطينزيارتهوكانت،تجاريةلأغراضمصرخارجرحلات

)2(.رحلات

.181ص،(8891بيروت)،مصر-لهلينستىالعصرا،مصطفى،لعبادىا()1

للأ7!3ول03س!..!أع،،ولحاه4حأ؟م!.ء،،ولحول.1)7(1)ك!وةكهـ505()2

الجمعيةمجلة،.البردىأوراقفىدراسة-البطالمةعصرفىفلسطينتاريخ.،العظيمعبد،الراعى

.13ص،7891(القاهر-)،التا!يخيةالمصرية
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الوثائقمنبالكثيرمحملأمصرإلىورجعفلسطينأحوالعلىزينونوقفوقد

النيل،وادىلأرضعودتهبعدبفلسطينهذازينونصلةتنقطعلمكما،والتقاريروالخطابات

منالكثيروصخحالحقائقبعضعنلناكشفقدالأرشيفهذاأنفيهريبلاومما

وأقريبمنبالحديثسو!ياجوفتناولواالذينالمورخينرواياتمنالمستوحاةالمعلومات

والعالمفلسطينمواطنىبينحميمةعلاقاتوجودعلىالوثانقهذهوتشهد)1(،بعيد

ئعدكما،فلسطينفىشتىأماكنفىتجاريةوصفقاتأعمالوجودعنوتروى،الهفينستى

شهادةالميلادقبلالثالثالقرنمنالأولالنصففىالقدسسلطاتسكتهاالتىالعملات

فقد،السلطاتتلكتجاهمتعاطففعلردوهو"هناكالبطلميةالسلطاتتواجدعلىواضحة

رمزالنسروصورةبرنيكىوزوجتهالبطلمىالملكصورة-شكبلا-تحملالعملاتقلككانت

طبقاتأبناءوربما،القدسفىالحاكمةالطبقةتطلععلىالعناصرهذهتشهدكما،الملكذلك

)2(.الحديثالعالملأنظمةلضمامأخرى

أقصىاتخاذإلىفلسطبنفىالسباسىالوضعاستقرارعدمإزاءالبطالمةاضطروقد

منتعتبركانتسورياجنوبأنالبالعنيفربألايجبإذ،عنهاللدفاعا!رمةالتدابير

علىالضوءمنمزيذازينونبردىألقىهناومن،مصرعنأولدفاعخطالسياسيةالناحية

طريقعنوذلك،السلوقيينأعدائهمضدالإقليمهذاعلىالمحافظةسبيلفىالبطالمةبذلهما

وطبفا،دائمةبصفةهناكالحامياتهذ.جنودوتوطين8مدنهفىالبطلميةالحامياتإقامة

الشماليةالحدودلحمايةطرابلسمدينةفىمقيمةبطلميةحاميةوجدنافقدالبردياتلإحدى

)3(.البطلميةلسوريا

تلكفىالمنتشرينالعسكريينالضباطكبارظلفىيعملونالأعمالرجالكانوقد

والخاصمصرفىاتبعوهالذىفظامهملفلسطينفقلواقدمصرملوكأنكثمكولا،الحاميات

بدوهجماتلصدالأردنشرقاستقرارهمضمانبهدفللجنودزراعيةإقطاعياتبمنح

.()4ءالصحرا

.14ص،فلسطينقاردخ،الراعى()1

المجتمعفىاليهود،فرجسيد.راشد!12ص،الدينىالحذرقراراتخلفيا:يسرانيل،لفين)2(

.158ص،6991(القاهرة)ء!ثسسعينجامعة-ا!دابكليةحوليات،الهلينستى

.15صى،فلسطينتار-"الراعى)3(

.16ص"السابقالمرجع)4(
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.م.ق027الأولحونيوا!برالكاهنعهدفىوإسبرطةالقدسبينالعلاقاتتعكسكما

مدنمعأيضئاواقتصاديةاجتماعيةوربماسياسيةعلاقاتإقامةفىالقدسقيادةرغبة

ترجعالتىاالطيسيةالأنيةألافذلكعلىوتشهد،الشرقمدنبينمتبغاكانماوهويونانية

الخمراستيرادتمحيثالقدسحفانرفىاكتشافهاتموالتىالميلادقبلوالثانىالثالثللقرن

)1(.المدينةفىالعلياالطبقةلاستهلاك-يبدوماعلى-

احتوتوقد،ذكرهعنزينونغفلماالأهميةاكملتبالغةوثيقةنشرتم0391عاموفى

وهها:فيلادلفو!ىالثانىبطلميوسأصدرهماقرارينعلىالوثيقةهذه

للسيادةتخضعكانتعندماسوريافىوالأغنامالمراعىبتسجيلخاصوهو:الأول

البطلمية.

الذينوالنساءالرجالمنالأحرارأولئك،سو!يا-عبيدتحريربمسألةخاصوهو:الثانى

قيمةبمعلوماتأمدتتاأنهافىالوثيقةلهذهالفضليرجعكما،قانونيةغيربطرقاسترقوا

)هيبارخياتعدةإلىتنقسمكانتفلقد،لفلسطينالإدارىبالتقسيمخاصة

داودينفىساندةكانتالتىالإداريةالمصطلحاتأهمبهاووجدنا3)8(حفاا!دةههأ3

،3!،4!)محأ،!لهوالتشريعات،(ه!!3ثأ،ول!ولالبطلميةالأوامر):ملكلالبطلميةالحكومة

)3(.والاقتصاليةالإداهـمةالناحيةمنبالإقليممصرملوكاهتماميعكسمما

المفوض-الدينيةالزعامةص!ياتإليبالإضافة-ا!برالحاخامأصبحالقدسوفى

لعراقةونظزا،الأخرىالمدنفىالعشانورؤساءإليبالرضافةهذا،والإدارىالسياسى

أقامحيث،القدسفىوالاجتماعيةالدينيةللحياةالإشعاعمركزيمئلالهيكلكانفقدالمدينة

تفسيرعلىالقائمينالكتبةمنأخرممأأسرةتكونتن!لكإثروعلى،الكهنةمنكبيرعددبها

جبايةعملياتنتيجةالئراءحازتالتىالنبيلةالأسربعضوجدتكما8الكهنوتيةالقوانين

.12ص،الدينىالحذرقراراتخلفية:يسرانيل،لفين)1(

راجع:.الإدارىالتقسيمحولللمزيد،المركزوتشبهالبطلميةالإدار-فىإداريةوحدةاصفرص)+أ

.51-41ص،فلسطئتار-،لراعىا

.14صى"فلسطينتار-،الراعى)2(
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فرضبهذا،الملكىبالبلاطالصلةونيقةالأسرةتلكطوبياأسرةمنهاونعرف،الضرائب

)1(.والقدسي!دافىالحياةأسلو*علىسيطرتهالإغريقىالنظام

وفينيقيا،سوريامثلمعروفةبأقاليمارتبطحيث،متميزاإدارئاإقليفافلسطينكانتوقد

السلطتينبينالحكمفىلتغيراتخاضعةكانتبل"الحالدائمةالمناطقتلكحد!ودتكنولم

)2(.والسلوقيةالبطلمية

!لسطين:علىالسلوقينواستيلاء(يانيون!يانيامامعرقي

السلوقية،المملكةعرشارتقائهفورق.م(187-ق.م232)الثالثأنطيوخوساتخذ

عبر.ممق217عاموفى،البطلميةالمملكةأيدىمنفلسطينلاستعادةوحاسمةجادةخطوات

وهناك)3(،المدينةجنوبيعسكركانالذىالسلوقىبالجيشوالتقى،رفحأثطيوخوس

عادوهنا،المهزومالجيشبمطاردةقامهذاانتصارهبعدولكنه،البطالمةهزيمةاستطاع

جيشقلبهزيمةواستطاع،المعركةفىيشتركلمالذىالجيشقلبقيادةواستردفيلوباتور

بعقدقاموهناك،قواتبقيةيفقدأنخشيةأنطاكيةإلىبالفرارلاذالذى)4(،أنطيوخوس

)5(.الصلحعلىوافقحينما،الانتصارهذايستثمرلمالذىذلكفيلوباتورمعالصلح

علىأنطيوخوسشجعتاضطراباتفريسةالبطلميةمصروقعت.ق.م102عاموفى

التقدمأنطيوخوسالملكاستطاعوبالفعل،ثانيةسورياجوفإقليملاستردادمحاولاتمعاودة

القائداستطاع.م.ق002عامفىأنهغير،لهالشديدةمقاومتهارغموإخضاعهاغزةصوب

نهرمنبععندالبقاعسهلفىبانيون()بانياسموقعةفىيهزمهأنسكوباسالبطلمى

رسالة،الوسطىالعصورحتيداوودعصرمناليهوديالفكرفىأددشليم،فرجسي!اراشد)1(

.97ص،91(ول)القاهرة،ماجستير

(2)3ولعس!!،ا+ح؟ا،.*س!)(3حلا3ا!ولس!أو37)".201.

(3)عاه"لالاة؟آهيلاكا!ا!"هاهأك!!كلألالةك!.!لأ*.".ه،!عول.08.0.5ةول"اةا)5ةولطأس!،3أطحكح!ث!س!،؟5ص!34

ه51!ولس!لآ+س!س!أحطح3!51!أ!أس!،14حلاا5؟أس!ولول4احولأ!أةفىس!لطاكلللا،لأ5وللم!*ح،لاص!434ولص!!ملأ!ولس!

لأأ23+للاولةأفىء؟حولمص!5!ل!حول!.كاأ33ح!ثهس!طلاماأص!ط"لاطح؟س!3اس!31س!"،أآ،("+!3،لا91،4و4)"05

ك!أ.

(4)ع15كالأأول713!".58.

(5)!5)لأ"أول7.3،".78.
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وشميطرالقدسيدخلأنق!م،991عامربيعفىاستطاعأنطيوخوسولكن،)1(الأردن

)2(.فلسطينكلعلىبعدها

اليي:إزاءالئالثأنطيوخوسسياسبما

ومنالبطلميةالفترةمنذسائدةكانتالتىالحكمفظمبتغييرالثالثأنطيوخوسيقملم

والولاءلعهدهالإخلاصعلىالي!دشخعإنهبل،العمليةالناحيةمن،الفارسيةالفترةقبلها

ثلائةلمدةالضرانبمنحررهمحيث"جديدةحقوفايهودامواطنىبمنحقامنمومن،له

الوظائفوأصهحابالكهنةحررأنهكما"فقطبالئلثبعدفيماالضرانبفذرتثم،أعوام

)4(.تمائاالضرانجهمن()+(الجروسيا)وأعضاءبالمعبدالخاصة

كما،المملكةكنوزمنالعطايالهوأجزل،اليهودىالهيكلالثالثأنطيوخوساهتمكذلك

وأدت،البطالمةوبينبينهدارتالتىالطويلةالحروبعناءتحملتالتىالمدينةإعمارعلىعمل

لحياتهاالمدينةتعودحتىلديارهمالفارينعودةبتسهيلأمركما.،أهلها.هجرهالأن

هنشتىأماكنفىاليهودرعايةعلىوعمل،مقابلدوناليهودالأسرئواعتق،الطبيعية

حقوفامنحهمكما،عسكريةمستوطناتاليهودمنجيشهفئاستخدمهملمنأقام،مملكئه

مقابلفىوأتباعها!برالكاهنتلاليرعهد.فىوزاد)5(،واليوفايينالمقدونيينلحقوقمشابهة

!1)!5لاا"ثطاة.22.0،7.

)2(!اه،ث!لماأ"لأ.16هه.1-8أ9ة.م!لمبماءأ!نل!ول!ه-4!3ه،علأاثةالمهولعة.ث!"مح!كاحول

كا53مماأه)689."ةك!لمامن!ةص!ول"ل!**ح)كم!كا844!ء!.ثه3.ل!الد.)0891."42ة

ول!لة.3005*ءوليا)علةط!*ء"+هاكمنةمة44ط!ولهطا،ول1991.).250.

)3(اهعالألاهـثعلاأ،930.6ة!اء8!حول)!و*ححكي.430ة.!!عةولطثع!ء؟،+هاكط!.260.

*م!ق187-.!ق232الثالثانطع!خوسىعهد.فىطهرتقدالجروممياأنله!ءهءم!ندهجوينبرتل!ى)5(

ح!!أداقيأء!6..طحص!7ط!ا*ح):انظر،السنهدرماالمسماةالمؤ!سممةلنفساساشابمدفيماكلانت

رزاعه4م!!أح،لح!لنأآهز.كملاكح!!!أ،ا؟مةلاهوله،كطه3...ول(4!ما!ه5191،).510.

فىمقال،(ابيفانيسالرابعأفطيوخوسقرارات)أبيلانيسانطيوخوسقرارات:مناحم،شترن)4(

.248ص(8291ابيبتل)،ط\،رفائيليوئيلإعداد،فلسطينتار-:كتاب

،6391(برلين)،2كتاب،(إسرائيلشعبتا!ض).يسرانيلعميمىمكه؟:نى،سمحونى)5(

.صو،08
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طبقةضدالصراعفىساهمتالتىطوبياأسرةرأسهموعلى،المقغرقينتاليرضعف

عهدمنذصالوقأبناءمعغئنتالتىالكهنوتيةالأسرةتلك،حونيوأسرةمنالكبارالكهنة

)1(.سليمان

أسرة،الكبرىالكهانةبوظيفة،طوللةولأجيال"تمسكتالتىحونيوأسرةكانتوقد

بالثقافة-بعيدحدوإلى-تالرتالتىتلكاليهوديةالعلياالطبقةمنجزكاشكلت،جذاغنية

القرنأواثلالقدسفىاليهودىالمجتمعداخلالانقساميحلأنإننعجبولا،الهلينية

كانتفقد،طوللةلفترةداخلئاتحكماستمرتقدالأسرةهذهأنوحيث،الميلادقبلالثانى

كانتالتىالقوىفىالمتمثلين،توجههامعارضىوجهفىووقفتالأغرقةلتيارمواليةدائفا

)2(.الأغرقةتياروتعارضتناوئ

ويملكل،الي!دبينالكبيروتاليرهالوضعهاطبقاالثانيةايأسرةكانتفقدطويياأسرةأما

منأخوهمهيركانوسوأخيزاوليسيماخوسومينلاوسشمعونالتوالىعلىالأسرةهذه

قد-الضرانبجابى-والدهميدعلىتعليمهمأننقولأنويمكن،طوبيابنيوسفوالدهم

الملكبلاطيزوروالدهمكانفكما،نجمهموارتفاعبالسلوقيينالارتباطعلىكثيزاساعدهم

أنطاكية.فىلآخرأنمنالسلوقىالبلاطأماميمئلونهمكانوا،الإسكندريةفىالبطلمى

إخوتهعكسعلىالبطلميةبالدولةارتباطاا!ثرهوالأصغرأخوهمهيركانوسكانوقد

الأصغرأخيهمضدحربهمفىحتفهمامنهماثنانلقىوقد،السلوقيةللدولةانحازواالذين

)3(.هيركانوس

شلهستوريا.كتابفىمقال،(الهللينستيةالفترة)،.ههلينستيتهققوفاه.:أوزيئيل،ربافورت)1(

.39ص،(0991القدس)،3%،شترنمناحمأعداد،(فلسطينتار-).يسرانيلاريتس

وقراراتالهللينستيةالحركة)انطيوخوسجزيرتفىبيروشليمههلينستيتهتنوعاه.شريكوفر)2(

هدتعلهجزيرت.:مناحم،شترن!85ص،إسرانيلشعبتار-:كتابفىمقال،(أنطيوخوس

الدولةوإقامةاليهودىالدينعلىالحظرقرارات).هحشمونانميمدينتشلكينونا.فىهيهوديت

شعبتارى،الثانىالممبدفتر-)يسرانيلعمتولدت،شنىبيتيمى.ةكتابفىمقال،(الحشمونية

بيت:ت،ميزلر،1-90111ص،7891(جبعاتيم)ساسونبنحاييمإعداد،%ا،(إسرائيل

.123-121ص،4191()12،2تربيشىمجلةفىمقال،(طوبيااسرة)،.طوييا

.98ص،الهللينستيةالحركأ:1،شريكوفر)13



تموقد،الأردنعبرطوبيابنهيركانوسفزحتىفلسطينعلىالسلوقيوناستولىأنوما

البناءحيثمن-ترجعالأردنعبرالأميرعراقحفائرفىهلينستيةإقطاعيةاكتشاف

للصرفمتطوزاونظاتافاخزاقصزاوتحوى،العلياالطبقةلأبناء-الداخلىوالتنظيم

بنلهيركانوسملقاكانتالإقطاعيةهذهأنويبدو،ذلكإلىوماالصخرفىمنحوتةوحجرات

الأمرانتهىوقد)1(5لفلسطينالسلوقىالحكمبدايةمعالمنطقةهذهسكنالذىطوييا

شعرتحينماالخناقالسلوقيةالحكومةعليهضيقتأنبعدالانتحارإلىبهيركانوس

)2(.بخطورته

معالتسامحبروحاتسمقدالسلوقىالثالثأنطيوخوسحكمأنلنايتضحسبقومما

ولعل،كبيربتسامحاليهودمعتعاملإنهبل،اضطهادلأىيدعوهماثمةيكنفلم،اليى

ذلك.علىشاهذاحقيقئا-ضغاننأيةدون-لاستقبالهاليهودخروجفي

ه
السلوقيبما:السياسةتغير

أنطيوخوسنال..مق918عاموأوائلق.م091عامأواخروفى"قليلةسنواتويعد

إلىأدىالذىالأمر،(!أدحول!،ول)مغنسيامعركةفىالرومانأمامقاسيةهريمةالثالث

التمرد)3(.علىرعاياهامنكثيزاوحثالسلوقيةالمملكةانهيار

وسياسيةواجتماعيةاقتصاديةأزمةفيالسلوقيةالمملكةوقوعإلىالهزيمةهذهأدتوقد

سممعاهدةلعقدالمعركةأدتحيث!واليهودالسلوقيةالمملكةبينالعلاقاتتبدلإلىأدت

جنوب(!ءحمةهولأباميا)معاهدةعليهاأطلقوالسلوقيينالرومانبين..مق1مهعامفى

بنودها:منكانوالذىأنطاكية

.الصغرىآسيافىالسلوقيةالأملاككلعنبالتنازلالثالثأنطيوخوسإلزام-1

أسطوله.عنالتخلى-2

.الحربنفقاتعنتعويضئاطالنألف15بيقدركبيزامالتامبلفايدفعأن-3

.98ص،إسرائيلشعبتار-:شى،سمحونى()1

نفسه.السابق)2(

(3)ول55أ،لة،3"هول!لة113)،*هلأ،!كاول3.،*ألم،حث!..671.5ة"47أثح!.*!.."ولحولبهلاهولمحر!"حلةأط3-

53،"لأ014.0ةكا30ح.3"3!144)أوللأ*افىآهولح!35آهول.أة3أعهأ!ول52013و.".ول."ءك"3+،اعه

لبنان)،رافقالكريمعبد،حدادجورج:ت،ولبنانسوهـلاتار-،فيليب،حتى!.)410.5491

مصرفىالأسرىالنزاعوبدايةالسادسةالسوريةالحرب.،عوادمحمد،حسين!26ص،5791(

.97ص،591(1مايو)،باشاإبراهيمجاممة-الآدابكليةحوليات،.البطلمية
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الذىالأمر،الثالثأنطيوخوسالملككاهلأثقلتقدالاتفاقيةهذهبنودأنالواضحومن

كذلكأدىكما،اليهودومنهم،لهالخاضعةالشعوبعلىالضرائبمنالمزيدلفرضدفعه

لقىقدأنهقيلوقد.)1(اقدسفىاليهودىالهيكلومنهاودائعهاالمعابدبعضلسلب

)2(.عيلامفىأرتميسمعبدلودائعيداهامتدتحينمامصرعه

والي!د:الرابعسلوقس

الذى،أنطيوخوسوالدهوفاةعقبق.م(175-ق.م187)الحكمالرابعسلوقستولى

أكبرأحدبشمعونذلكفىمستعيئاالقدسهيكلودائععلىالاستيلاءبمحاولةحكمهبدأ

.)3(البارزينطوبياأسرةأفرادوأحد،الكبرىللكهانةالساعينالمتأعرقين

حونيومنطلبقد،المعبدمراقيوظيفةيشفلكانالذى،هذاشمعونأنوردوقد

المراقبةعملياتعلىالإشراففىتمثلتجديدةوظيفةلوضيفتهيضيفأنا!برالكاهن

فقد،ذلكرفضقدحونيوأنوحيث.()،فاأه،دة!ه!ولالمدينةباقتصادالمرتبطةالتجارية

أمامها،بهليوقعالسلوقيةالحكوهةفىوالمتمثلة،لي!داالحاكمةالأجنبيةللقوةشمعونتوجه

ويدعىوفينيقياسو!ياجوتحاكمقابلقدشمعونأن)ءه-6(الثانىالمكابينسفرويروى

منوأنهالطانفةحاجةتفوقالتىبالأموالم!سةالهيكلخزائنبأنوأخبره،أبولونيوس

)4(.الملكلخزانةالأموالهذهتنتقلأنالأفضل

أحدبإرسالالملكقام"الودانعهذهبخبرالرابعسلوقسالملكأبولونيوسأخبروحينما

روما،جزيةدفعفىلتجنيدهاالأموالتلكويصادرالأمرليتحرىهيلوسوروسويدعىوزرائه

وله*لأ.،ه+ص!ح31،ه*وللأ.+.،حمه!+ه.!+س!س!ولحلا5اهم!أ!5آلن!اأ!عأطثأ؟هكايهول(1)

،نوربوليم،تارن35.!!وح15س!طأ.،ول!ثح!ء".3.ول(ولأ.)386.0.779.+حألألم!3.ولءلمة3010

.918ص،البطالمةعصر،نصحى؟33ص،6691(القاهر-)،الهلينستيةالحضارة

(2)أ!د!ه923.40"19ةهكمأعهآ14للا.5.!وله"أولفىهول.ح.ول..ا)"ححولءأدط3أ+ه،س"س!لى3*حلأ.

.)6!وأ."ر38ة.+س!،3ل!س!لأ3،+س!لة."301ةوله).ثح!س!+اءكح!نأآهح،ل+حلمث!ص!ول،ولهعهعه-7

+أ.ثح!حهآ*ه(719134،).2470.

.248ص،ابيلانيس،انطيوخوسقرارات:مناحم،شترن)3(

)4(هطأعسطح+.!!007ي!احأول!ا5حقفلأ!أحفأ،2هول4!دة!،لأ)3*ص!كاا4ول.33.."حاه!ك!ول4(*ح*

حأا353أو.)97ه".137-136.



نأرفضولكنه،احترامبكلالملكمبعوثحونيواستقبلوقد.مخصصاتهضعفتقدحيث

ودائعإلىبالإضافةهذا،والأيتامللدراملمودعهأنهامدعتا،الهيكللودائعيداهتمتد

ويروى،الهيكللودائعيداهوامتدتموقفهعلىأصرهيلولوروسولكن.طوييابنهيركانوس

لهظهر،الودائعلتلكيداهامتدتحينماأنه.،(28-3/26)الثانىالمكابيينسفر

مندربهذاأنندركولعلنا.+عليهمغشئاسقطحتىضرئاعليهوانهالابهأمسكاشابين

)1(.التاريخىبالقضيلجديرةغيروهى،اليونانلدىعليهاالمتعارفالأساطيردروب

لعهودالجسيديموتذكرالسخطمشاعرعهوراتاركااليدينصفرلأنطاكيةهليودوروسعاد

تتطلعكانتفقدالأرستقراطيةالدوائرأما،لهممقدشايقربواولمالي!دأظلواالذينالبطالمة

،يهودافىوالدينيةالسياسيةالحياةأنماطخ!منكبيربشكليتضحماوهوالأغرقةإلى

البوليس()فظهر"الأجانببشرائعلتغييرهاقويةمحاولةظهرتالآباءشرانعمنفبدلأ

السياسيةالحياةانتهاكمنكبيزاقدزامعهحملالذىالتغييروهو،فاه!()3اليونانى

)2(.ي!دافىوالدينية

كانحيث،يفسرهامالهاالقدسفىالي!دىالهيكلودائععلىالاستيلاءمحاولةولعل

تحتالودائعهذهوكانت،للبطالمةالموالينأحد،طوبيابنهيركانوسودائعيحوىالهيكل

هناومن،السلوقيةللمملكةمنهموالاةمذهبهغئرالذىذلك،ا!برالكاهنحونيوسيطرة

ذاتهاحدفىاليهوديةبالعقيدةللإضرارموجهةتكنلمالسلبعمليةأننفهمأننستطيع

بنيوسفبنهيركاثوسضدمونجفاإجراةكانتكما،الماديةالحاجةأجلمنكانتمابقدر

)3(.البطلميةللمملكةالموالىطوبيا

بأنالرابعسلوقسالملكأخبرالمرةهذهوفى،ا!برالكاهنبحونيوالوشايةشمعونكرر

البطلمية،للحكومةيميلونالحسيديموأن،لهليودوروسحدثماوراءالسببكانالكاهنهذا

.84ص،إسرافيلشعبتار-،سمحونى)1(

.49ص،الحشمونانيملولة:أوريئيل،ريافورت)2(

نيس.بيفاأأنطيوخوستراقرا:مناحم،شترن!مم!ذحطح+8"57اءطأولحاحنأفىأحاشنأ،ءأ،وله.1570)13

.482ص
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فىالملكيدى!نممتثلأأسرعبذلكحونيوعموحينما،!دياهلكضدالمكانديمدجدن

)1(.هناكاحتجزهالملكولكن،الأموربحقائقليخبرهأنطاكية

ا!برالكاهنفيهايستبعدالتى،طويلةأجيالمنذ،الأولىالمرةهيهذهتكونوبذلك

.الفترةهذهخلالالمطغرقينالي!دمنوبايعازأجنبىبتدخل

بسكانمحاطة،الخصوصوجهعلىويهودا،فلسطينفىاليهوديةالتجمعاتكانتوقد

الفئاتلهذهكانهناومن،اليونانيينمنالحاكمةالطبقةئقافةفىثقافتهمتملكتأجانب

)2(.يهوداداخلاليونانيةالثقافةتوغلسهلالذىالأمر،اليهودىالمجتمعمععلاقات

هما:فريقينإلىاليهودانقسمالفترةهذهوفى

فى:مشايعتهموتملالت2اليونانيةللثقافةالمشايعونوهم،المظعرقين:الأولاللرش

اليونانيةحلتحيث،المشرقلبكرسمية-طغةالآراميةعنبدلأاليونانيةاستخدام)1(

قائد-طويياعرففقد،يهودافىالحالوكذلك،الشرقبلادفىرسميةكلغةالآراميةمحل

والملكأبولونيوسماليتهلوزيررسالتهخلالمناليونانية-الأردنعبرالعسكريةالمستوطنة

ا!برالكاهنواستخدم،العلومأيديهمعلىتلقوامعلمينطوبياأحفاداتخذكما"البطلص

اللغةاتقنمناليهودمنكانبل،هذاعلىالأمريقتصرلمكما.اللغةنفسالإدارةورجال

سيراابنحفيداستخدمكما،السبعينيةالترجمةفىالحكماءواستخدمها،الأدبيةاليونانية

.سيراابنسفرترجمةفىاليونانيةاللغة

اسفابعضهموحمليونانيةءأسماتبنىفىاليهودبدأحيث،يونانيةأسماءتبنى)2(

اليونانيةالأسماءانتشارعلىالميلادقبلالثانىالقرنويشهد،(يويانى-يودى)مزسوخا

المثالسبيلعلىونعرف،ا!برالكاهنلعائلةاليويانيةالأسماءدخلتكما،اليهودبين

أبيبتل)،(شعبناتار-)،.عمينويمىد!رى.:ى،سفيفقأ!.ح،زوطا"أ!40اثمل!ه31!18)1(

.97ص،(3791

فىاليهودىالمجتمع)هشينىهبيتبيمىهيهوديتهجيرا..:أهارون.إجوس؟دانيال،شقارتس)2(

بيمىهيهوديت.هتفوتسوت؟لينهجرسونرت!55-54ص،1991(القدس)،(الثانىالمعبدفترة

حنان،عاميتدافيد:إعداد،(الحشمونانيةالأسربفترةفىاليهودىالانتشار)!.حشمونانىشه

.201ص،(5991القدس)،أشل
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أوفدكما،يشوعمناسمهغيرالذىياسونكذلبانعرفكما،وليسيماخوسمينيلاوس

)1(.روماإلىبعثتهفىإليعيزربنياسونيدعىرجلالمكابىيهودا

البناءملامحلنفسهاليهودىالمجتمعحققفقد،اليونانىالفنلأساليبطبفاالبناء)3(

)2(.الفترةهذهفىسيطرتوالتى،اليونانىوالتزيين

معواجتماعيةاقتصاديةعلاقاتإقامةأدتفقد،اليونانيةالحياةوقيممناهجقبول)4(

كانوقد،الأجانبهؤلاءحياةطابعبمحاكاةالعلياالطبقةأبناءيقومأنإلىالأجانجهالسكان

والاجتماعيةالاقتصادبةالإمكاناتاستغلواالذيناليهودأولأسرتهوأفرادطوبيابنيوسف

للمصلحةعرقالمقللطباعكمثلين"منهاوطوروا،اليونانىللاحتلالأدتالتىوالسياسية

)3(.الشخصية

علىحافظواالذينالمتشددونالتقاةوهم،الحسيديمباسمفيعرفالثانىالفرشأما.

منبرزتوقد،اليهودبينالهلينستيةالئقافةنشروعارضوا،أبانهمعندد!دطالتىا.ليمات

هذا)4(،السياسيةالحياةفىشاركتالتىالفرقةتلك،بعدفيما)8(الفريسيينغر!ةبينهم

يشيرحيث،المزامير)+(سفرفىعنهموردماإلااللهمالقديمةالمصادرفىذكرلهميردولم

.والفكر)5(الدينرجالأوالفدسفةمنخاصلنوعالسفر

1(

2(

3(

5(

4(

+(

5(

أهولح،3،+ص!أحنأ،كح!"..922"3ءوله)ح،+طحس!حم!أحلاأولهولل!4!لة*حح013ولل3"ول!أولنأهآ*ه(،)34

.57ص"الي!دكأالمجتمع:أجوس،أهارون،دانيال!شفارتس!."33

.55ص،نفسهالسابقالمصدر؟ه)حول.3ء+مماس!حكأ.لا،أح."37-35

.55ص،نفسهالسابق

.السادس،الخاسىالفصلين،هيركانوسيوحناعهدفىالداخلىبالانقسامالخاصالجزءانظر

القاهرة)،منشور-غيرماجستيررسالة،منهمالربانيينوموقفالقراؤون،كاملحنان،متولى

.992ص،)د.ت(القاهرة،الي!دىالمجتمع،شنودة،زكى"31ص91(،مه

.ا+لقياءجماعةفىتسبيحة،جديد-ترنيمةللربغنوا:هللولا،914/1مزامير

الصراع)..هحشمونانيمبتقوفتلتسدوقيمهبروشيمبينهبوليطىهمأفق.:يسرائيل،للين

يروشاليمبتولدوتبراقيم.كتابفىمقال(الحشمونيينفتر-فىوالصدوقيينالفريسيينبينالسياسى

أوبنهيمر،أهارون،إعداد،(الثانىالمعبدفترةفىالقدستا!3فىفصول)،شنىبيتبيص

.62ص+8191(القدس)،رياةددتأدديئيل
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:(ص!"+اهح)ك!أالحضاريةوتأنيراتها.سوريا.فىالإغريقيبما)+(.المدنإنشاءسياسبما

اليونانيةللثقافةمنبئاكانتالتىتلكالإغريقيةالمدنمنالعديدإنشاءإلىالسلوقيوناتجه

بالغة،بعنايةالمواقعالمؤلسسونتخيروقد،اليونانيينغيربين،خاصة،الانتشارفىالآخذة

وقد،الأنهارمجارىوعلىالهامةالمواصلاتمراكزوعبراستراتيجيةنقاطفىكانتحيث

نشرمراكزأهمهى-تقريئا..مق003عامأقيمتالتىالسلوقيةالعاصمة-أنطاكيةكانت

البحرمنميلآ02نحوبعدوعلىالعاصلنهراليسرىالضفةعلىبنيتحيثاليونانيةالثقافة

حيث"كلهاأسيافىمدينةأعظمالسلوقيينعهدفىأفطاكيةأصبحتفقد،جميلوادوفى

كانالذىالوقتوفى،الميلادقبلالأخيرينالقرنينفىوالفدسفةالفصحاءالأدباءبهاازدهر

بنفسيقومونالبطالمةكان،لبنانشمالىاليونانيةالمدنتأسيسفىمنهمكينالسلوقيونفيه

رسالةنشرفىسورياحكاممنحما!ئاأقلكانوامصرحكامأنورغم.جنوبهفىالعمل

الجليلبحرعلى(أ"ح،قمحأهأفيلوتيريا)مكلالمدنمنعددبتأسيسقاموافقد،الهلينية

)1(.فيلادلفوسالثانىبطلميوسشقيقةفيلوتيرياإلىنسبة

والملاعبوالحماماتبالمسا!حوزودتمرسوممخططحسباليونانيةالمدنبنيتقد

فىكعنصرنفسهعنالفردفيهايعبرالتىالمنشآتمنوغيرها،العامةوالساحةالرياضية

الكبيرالاهتماممعاليونانيةالمدنلدويلاتالسياسىبالشكلفيهااحتفظوقد،المجتمع

المراكزعنذلكفيتختلفكانتكما،المجتمعمنأساسىكجزءالمواطنبشخصية

تنموولكنها،لهاكنواةمعبدأونبعأوحصنحولعادةتبنىكانتالتى،القديمةالأساسية

الميلاد،قبلالئامنالقرنفىإيجةبحرشاطئعلىالأناضولفىأيونيافىللمدينةظهورأولكانلقد)8(

بلفتأنهاإلا،القديمالعالمحضاراتأرفعهىأثيناكونددغم،وازدهرتتكاثرتأنلبثتماثم

ناحتى،العامةالصحةوقواعدالتخطيطحيثمن،التأخرمنلهايرثىدرجةبلصامدينةفىذروتها

فىكانتأزقةمنأكثرتكنلم-الهلينستىالعصرحلأنإلى-إغريقيةمدينةأىفىالشوارع

السابعالقرنأواخرحتىالإغريقيةللمدينةاووحىالمركزهوا!رويولكانوقد.ضيقةممراتمعظمها

العملهوالأساسىدور.وكان،المدينةلهذ.الحركىالمركزهو(الأجورا)السوقكانكما،الميلادقبل

المدينة،لوش!،ممفورد:انظر،للمزيد.الميلادقبلالخاسىالقرنفىالهلينستيةالتجارةتقدمعلى

.ه!،6491القاهرة،%1،ل!ددهااصلها-العصورمرعلى

.276-274ص،ولبنانسورياتار-،حتى)1(
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فىسورياأصبحتوقد،الديموقراطيةالحياةعنللتعبيروسائلأيةفيهاوليسخطةأيةلون

)1(.سبقعصرأيفىعرفتهماأكثرالمدنمنتضمالعهدذلك

القديمةالمدنبعضحولواوإنما،جديدةمدنإنشاءعلىوالبطالمةالسلوقيونيقتصرولم

(ح15أ*حا3بتدلمايس)إلىتحولتقدعكامدينةأنفنرى،أسماعماوغيرواهلينيةمدنإلى

عمونربتمدينةتحولتكما،(قمم247-قمم)285فيلادلفوسالثانىبطلميوسعهدفى

-لأس!3سكيتوبوليس)إلى(نبيسا)شانبيتوتحولت،(*أ"041،افأاحفيلادلفيا)إلى

الرابعلأنطيوخوسنسبة(هم!*أول،"هأبيفانية)هحماوأصبحت،()+(فاه"ه؟"5

أبيفانيس)2(.

لكلكانكما،المدينةبمواطنةيتمتعونالمواطنينمنهيئةالمدنهذهمنلكلكانوقد

سائرلونممارستهابحقفقطالمواطنونيتمتعحيث،الخاصةالسياسيةنظمهامدينة

مجلسلجانبهموجدكما،بينهممنالمواطنونينتخبهمالحكاممنهيئةمدينةفلكل"الأهالى

التشريعيةالمجالسوتلكالموظفينهؤلاءطريقوعن.جميغاالمواطنينتضموجمعيةللشيوخ

التربيةهىالمدينةفىالمسنولينواجباتأهمكانتوقد!بنفسهاشئونهاتديرالمدينةكانت

عليهيشرفوكان،الجمناسيونلهاوجدفقدوالتعليمالتربيةعنأما.والتموينوالتعليم

الجمناسيونومسجل(جمناسبارخس)الجمناسيونرئيسوهماالمنتخبينكبارمناثنان

)3(.)ممذمينيس(

القديمة،اليونانيةالمدينةفىالبدنيةللتدريباتمخصصئامكائاالجيمناسيونكانوقد

كما،فيهالرئيسيانالجزع!نهماوالملاكمةالمصارعةوحلبةالسباقمضمارمنكللىلهعتبر

لبثماثم،والعشرينعشرالخامسةبينالكبرىالمنافساتفىالمتنافسينأعمارتراوحت

.277ص،البطالمةعصر،نصحى()1

الميلاد!قبلالسابعالقرنفىللمدينةالسكيتيمغزوإلىيعودا!سمأنهشلروشيررمنكليدى)8(

لمدينةسكيتوبوليستحولتمتى)،.يمانيتلعيرسكيتوبوليسهفخاههتاى:شمعون،ابلباوم:راجع

تار-فىأبحاث)،يسرانيلإرشسفىيسرانيلعمبتولدوتمحقاريم:كتابفىمقال(،يونانية

.63ص،0891(حيفا)،أوديد.ب:إعداد،(إسرانيلشعب

.*2ص،ولبنانسورياتار-،حقى)12

.125ص،الهلينستىالعصر،العبادى)3(
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أقيموقد.الحياتيةالمراكزمنمركزإلى،يمبعديوئا،تحولأنالجمناسيون

والأغنياءوالمواطنينالهلينستيينالملوكمنالمتطوعينمنبدعمالفترةهذ.فىالجمناسيون

،()+(الأفبيه)،الشبانهمفناتلثلاثداخلهالمتعلمونانقسموقدهذا،الجمناسيونرجال

)1(.العلياالطبقةأبناءعلىالعلميةالناحيةمنمقصوزاداخلهالتعليموكان،والصبية

الاقتصاديةالحياةوتنظيمالتموينعلىللإشرافموظفانهناككانفقدالتمومنأما

السوقعلىوالمشرف(ك!ح"ح!!+ص!!أولص!يوثينارخيس)التمولنعلىالمشرف:وهما

موظفعليهايشرفكان"المدينةفىالدينيةالحياةوعن.(53!ولولهمة30)أجورانوموس

اكسجيتيس)يسمىفكانالمدينةمحافظأما(ح*50مه30نيوكوروس)يسمىمختص

كانوقد،المختلفةالمناسباتفىوتمثيلهاعموئاالمدينةإدارةعنالمسئولوهو(محأس!كاس!*ص!3

علىوتملى،شخصئاالملكعنتصدرالتىالخاصةومحاكمهاقانونهاهذاكلفوقللمدينة

الملوكلهاأقطعهاالتىالأراضىمنبمساحاتأيضئاتمتعتكمامعارضاهأيةدونالمدن

)2(.المد!ينةلميزانيةمصدزاكانتكما،امتلاكهابحقالملوكوتمتع

أيةيظهرواولممدنهمفىالعامةحياتهمفىاليونانلمحاكاةاليهوداتجهفلسطينوفى

.الأشياءهذهإزاءمعارضة

المينيبما:الناحيبما:.ثانتا.

فيتمثلتوالتى،الجديدةالأفكاربعضالفترةهذهفىلاحتالدينيةالدينيةالناحيةومن

والمسيحالحساب،البعث،الآخرالعالمفكرةمكلخلالهبرزتالتىوالأفكارالرؤوىالأدب

يلى:فيماالأفكارلهذهنعرضوسوت،المخلصالبطل

الميلاد،قبلالرابعالقرنمنتصففىأثينافىظهروقد،القديمةاليونانفىالبدنيةللتدريباتمكانوهو)8(

العسكرىالجانجهتتحىماسرعاننم.أثينافىبالصبيةالخاصةالعسكريةللتدريباتمخصصئاوكان

حقعلىللحصولالهامةالمراحلأحدبداخلهالتعليمكانكما،فقطالبدنيةللتالربباتمكانإلىوتحول

عليتفىلبوليسلرروشليمهفيخت،هجيمانسيونيسود.:مناحم،شترن:ذلكفىانظر،المواطنة

تسيون3مجلةفىمقال،مين!سوتولى،لبوليسالقدستحول،الجيمنازيومتأسيس)!منيلا!س

.237صر،")2991(

.87ص.6591(أبيبتل)،ب7،العبريةالمعارفدانرة)هعفريتهإنتسيقلوييديا.)1(

.126ص،الهلينستىالعصر،العبادى)2(



الاحتفاظنحووجذبهماليهودأزرشدإلىيهدفالذىالوعظىالأدبوهو:الروىالأدب

،جديدةعبادةواعتناقدينهمعنصرفهميستهدفدينىلاضطهادتعرضهمعندبدينهم

مؤلففيهاعاشالتىالفترةولظرتدانياللسفرالأدبىالنوعلهذاظهورأول،يرجع

.السفر)1(

:أهدافثلاثةالأدبىالنوعلهذانميزأنويمكن

إسرائيل.لخلاصوتهدفقوهية-1

.الأيامأخرفىالصديقينلإنابةوتتطلعإنسانية-2

)2(.الشيطانعلىوالقضاءالعالممنالشرنهايةحولوتدررفكريةتأملية-3

في:الأدبىالنوعهذاخصانصنحددأنيمكنكما

منالجماعةعلىالواقعالدينىالاضطهادلظرتممةوتاكى،الرسالةطبيعة-1

.دانيالسفرقبليظهرلمولذلك،الخارجيةادل!

طابعوخلع،القدسيةصفةرسالتهإكسابسبيلفىالكاقبأنحيث،التتبؤعنصر-2

قوىعلىءوالقضاالخلاصفىوأمانيه"الجماعةأمالمنإبراز.يريدماعلىالصدق

عديدةنبو،تنسبةإلىالكاتبيعمد،الناسنفوسفىالمعنىهذاتاكيدسبيلوفى،الوثنية

كانلوكماالأمرويصوررسالتهأبطالمنبطلإلىللجماعةالمعروفالقديمبالتاريختتعلق

أحداثمنجرىمابكليتتبأأنالتاريخفىالغابرموقعهمناستطاعقدالبطلهذا

واسعةتاديخيةمساحةاتساععلىممتذايصبحالتكهنعنصرفإنوبهذا،معروفةل!ددات

)3(.االئل!الأدبفى

،منشورةغيرماجستيررسالة،دىلةتاديخيةدراسة،دانيالسفر،الحميدعبدإبراهيم،البحرا!كه)1(

.هصر،77915(القاهز)

القدس)،%1،(المقرائىالقاموس)،.مقرانىلكسيكون:موشيه،يركوز،مناحم،سوليالى)2(

.68حا،6591(

.12ص،دانيالسفر،البحرالكا)3(

http://al-maktabeh.com



يومفىالمتضمنةالأفكارتطورفىبعيدأثرذااليهوديةفى)8(الثنويةفكرةقبولكانوقد

التالى:النحوعلىايأنبياءعندالسبت

هذاإلىينتمىحدثالخلاصأنهوالأنبياءأفكارفىالسائدالعامالافتراضكان-1

وهو،فيهمابكلشريرعالمبأنهالحاضرالعالميحددالأبوكاليبسفىنجدهكما،العالم

النهاية.مصيرهمؤقتعالم

أدباءأننجدبينما،شعبهمنالانتقامفىالربأداةالشرقوىعنالأنبياءتحدث-2

يحكموأنهوجيشهالشيطانعنأساسيةبصورةويتحدثونالقوىهذهيذكرونالأبوكاليبس

.لمصيرهالربوتقريرالبانسوالشيطانالرببينالصراعمولفاتهمتناولتكما،العالم

كله.الكونتشملعالميةبكارثةسئسبقالنهايةزمنأنعلىايأبوكاليبسأدابتؤكد-3

أخرىناحيةومن،العالمهذاإلىينتهىأملأالقديمالعهدفىالخلاصمفهومكان-4

يظهرالتلمودعصرآدابفىبينما،محددةتاريخيةبشخصيةدانفايرتبطالمفهومكان

البشرية.القوىعنبعيذاالتار-مسارعنوخارخاسماوياعملأبوصفهالمفهم

ذلكأنبل،التلمودعصرأدابفىالخلاصأملعلىالأبوكاليبستاسيريقتصرلم-5

القديم.العهدأسفارتصورهاكماالخلاصلفكرةامتدحتىللوراءزحفقدالظلير

عقيدةتاليرتحتجاءماوهوالخلاصوعصرالمسيحانيةلمملكةالحادالانتقال-6

)1(.الأنبياءأسفارفىلانجده،الثنوية

الرؤوى:الأدبلئا.حملها.ال!ئالأ!كارأهم

فقد،المقدسةاليهوديةالكتاباتحولهدارتالذىالأساسىالمحورالخلاصأململرلقد

الجماعةمذهلعصياننهايةلإيجادالفكريةمحاولاتهمعنالأنبياءلدىالفكرةهذهتمخضت

يقوممنطقىترتيبذاتوأفكارخطواتعدةعلىهذافىفلسفتهمفقاهت،يهوهلشرائع

ويحكمهالحاضرعالم،عالمينمنيتكونالوجودأنوترى،القديمةالفارسيةللديانةلعودعقيدوالثنوية)8(

بطبيعته،خيرعالموهوالخيرإلهديحكمهالقادموالمالم،الزوالإلىومصيرهوالموتوالظلامالشرإله

السيادةومفهومالي!دىالمسيح!(ناظممنى)الدبوسى:انظر،للمزيد.الأبديةالسمادةفيهخير

.26ص،86911الإمارات)،وهمنحنسلسلة!الإسرائيلية

.911-116ص،الي!دىالمسيح،الدبوسى)1(
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تكونوأنلابدكانتالأنبياءنظرفىللعصيانالطبيعيةالنتيجةأنذلك،الأخرعلىمنهكل

اليهود،كيانتمسلدرجةقاسئايكونأنالممكنمنالعقابأنورغم.ورادغاصارئاعقائا

العلاقةهذهاسترجاعمنلابدوكان،وشعبهيهوهبينالعلاقةلنهايةيؤدىأنيجبلاأنهإلا

)1(.الطرفانعندهايلتقىنقطةوتحديد

الخلفيةهذهوعلى.العقابلرفعوأدتالمعصيةعنوالرجوعالتوبةفكرةفرضتهناومن

التاريخيةالظروفعلىققوموحتميةأخيرةكخطوةوظهرت"الأنبياءعندالخلاصفكرةنبتت

قبلالثامنالقرنأنبياءهمذلكعلىالأمثلةأبرزولعل،بهاالخلاصفكرةظهورأملتالتى

لهولالأنبياءهؤلاءتصويرورغم،ق.م075هوشع،3قثي.عاموس:أمثالالميلاد

العقابيكونأنفىيأملونكانوابل،لمصيرهموخاتمةنهايةيعتبرو"لمأفهمإلا،العقاب

)2(.عنهالربلصفحيوديمماتائئافيعوددمانابته،فيههممماالجماعةلهذهصحوةبمثابة

،الخلاصفكرةعلىعامبمابصورةي!دامقاطعةبهفعمتالذىالبطلمىالهدوءانعكسوقد

زكرياللنبىشمبماإلا،تئيرهأحداثأىيجدلمالذىالأملذلكعناليهودانصرفحيث

ويشهىدصمرةشاملةوكوارلاعظيفاصراغاسيشهدالذىالربيومعنتتحدثنبو،تمن

)3(.القدسبسهو

الأملذلكلعودةهائاباع!اكانممايهوداولايةفىتغيرقدالسياسىالوضعأنإلا

عودةبمثابةالمضطربةالسياسيةالأحداثكانتفقد،أخرىمرةالأحداثمسرحعلىللظهور

فانتشر،بهماليونايينبطشيخشونالمتمردينهؤلاءكانحيث،الخلاصفكرةلإحياءأخرى

الخلاصفكرةحملتالتىالأسفاروهذهالأدبهذالظهورأدىمماوالفشلالخوفبيثهم

الأسلوبأنالمثالسبيلعلىدانيالسفرفىونرى،عهدناهكماالجديدومحتواهابعناصرها

يختفيالخلاصفىالأملعنالمباشرالتعبيرفإن،اضطهادعصرهوالعصرفلأت،يختلف

والعصور،البيئاتجميعمسحةكانتالمسحةهذهأنيخفىولاالرمزىالتعبيرمحلهليحل

وقد،الرموزءوراللتخفىيلجأفإنهالوأدمنعملهعلىالكاتبيخشىحينماأنهذلك

.88ص،دانيالسفر،البحراوى؟302ص،الحشمونييندولة:أورينيل،ريافورت)1(

98ص،دانيالسفر،البحرا!ى)2(

.49ص،اليهودىالمسيح،الدبوسى)3(
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شاملبخلاصالإيمانمبدأعنللتعبير(مشيحوت)لفظاستخدامعلىالعبريةاصطلحت

وقدفيه)1(،مابكلمثالىمستقبللبدايةموشزاقدومهيعتبرالذىالمسيحالملكيدعلىيتحقق

ملكاىنهرغمالفارسىقورسالملكعلىأظلقأنهحتىالقديمالعهدإطاراللفظهذاتعدى

)2(.يهوهيعرفلاوثنتا

أنهاإلاالقديمالعهدشرانعبينورودهارغمالتى،البعثفكرةالفترةهذ.فىظهرتكما

أوبمفىكانتعندماالقديمالعهدفترةفىإسرائيلبنىأنحيث،الكافىبالاهتمامتحظلم

فىالاعتبارهذاتبددحينماأنهغير!الراحةتملؤماالشعبمعظمحياةكانت،ازدهارها

ثمومن،التناقضلهذامبرزايجدواأناليىالمفكرينعلىلزافاكان!السلوقىالحكمفترة

)3(.أخرىحياةفىالتعويضإلىلضوا

بعضأندانيالسفرفىوردفقد"للمئكةجديدةمهامأيضئاالفترةهذ.فىظهرتوقد

)4(.الشعو*أمراءلبعضىاعتبرواقدالملانكة

.39ص،داتيالسفر"البحراوى)1(

.28ص،الي!دىالمسمح،الدبوسى)2(

.+ص،اليودىالمسمح،الدبوسى)3(

.59ص+دانيالسفر،البحراوى)4(



الثانىالفصل

أبيفانيسالرابحأنطيوخوسسياسة

المكابىالتمردحركةايةويد

سلوقسأخيهوفاةبعدأنطاكيةفىالسلوقىالعرشأبيفانيسالرابعأنطيوخوساعتلى

ثيو)اسمنفسهعلىأطلقوقد،الشرعىالوريثأخيهابنمنإياهمغتصئا،الرابع

)1(.المتجلىالظاهرالإلهأى(أبيفانيس

سنواتعاشفقد،وتطلعاتهلتعليمهطبفاغربرجلأبيفانيسالرابعأنطيوخوسكانوقد

أبيهعلىرومافرضتهاوالتىقح!188عامأباميةاتفاقيةبنودلأحدطبفارومافىطوال

أبيفانيسالرابعأنطيوخوستانروقد،مغنيسيافىإياههزيمتهاعقبالثالثأنطيوخوس

نأالطبيعىمنكانوقد،مملكتهفىمنهابعضتطبيقفىوأخذالرومانبنظمشكلون

النشاطفىثقلمنلهاكانلماللملكبالنسبةبالغةأهميةذات(ولأ،س!،4)يهوداتكون

المنطقةبوصفهاالاستراتيجيةالأهميةأجلومن،ناحيةمنمملكتهفىوالثقافىالسياسى

منذأبيفانيسالرابعأنطيوخوسأظهروقد.البطالمةخصومهوبينبينهالحساسةالحدودية

القدسشئونفىنفسهفامحم،المنطقةهذهفىيد!ورمابكلكبيزااهتمافاعهدهبداية

،يشوعأخاهوتعيينالثالثخونيوا!برالكاهنبعزلقيامهفىذلكتجلىوقد،الداخلية

(ولص!لمة+)1الفضةمنوزنةوستينمئةبثلاثفذرالجزيةمنأكبرقدزابتقديمقامالذى

يمى،يسرانيلعمتولدرت:كتابفىمقال،الثانىالمعبدفترة)هشنىبيتيمى.:مناحم.شترن)1(

،7891جيعاتيم)،اط،وآخرونساسونبنحاييمإعداد،(قديفا،إسرائيلشمبتاريخ).قيلم

،391ص

اك!75،عح.+.ول"،+س!!لةأحولس!،ل!اعه4،عولس!ألما؟ول"ههءكهمم!(3ل!!!ح!أ،أ!!ول1!9)،".591ةح4،!ةأح،ح01،

ولولأس!س!ول،،ل!حمم!حعهعلا4أأء5أولك!،!أعاأ،لثهولوللاس!3ول(!ول؟ا!لة74914).11.0،،*)"4ول"مم!03*.،

،+س!اأ)س!اس!ولأفىنأحل!.3140صأ(هول4هول2991).224.0.

-33-

http://al-maktabeh.com



لمأنهارغماليهودسخطشكغيرمنالإجراءهذاأثاروقد،عنهبدلأ،أخرىوزنةوثمانين

.)1()+(غيرهوتعيينا!برالكاهنعزلفيهايتمسابقةأولتكن

أبيفانيسالرابعلأنطيوخوسبالنسبةيمثليكنلمالثالثحونيوأخايشوعأنوالواقع

يشوععرضلقبولأنطيوخوسدفعتقدأخرىأسبائاهناكأنبلوظيفةعلىمزايدمجرد

دونالإخلاصفيهيتوسمكاهنبتعيينالمملكةجنوبسلطانهتقويةفىالملكرغبةأهمها

الرابعأنطيوخوسالملككانلمافإنهكذلك،البطلمىللحكميميلكانحونيوأنذلك،ارتياب

الذى،عرقالمقيشوعبفضلذلكجعلهفقدمملكتهفىالهلينيةأهدافهلدعميسعىأبيفانيس

بنظامهاالإغريقيةالمدنغرارعلىمدينةلإقامةوسعى،ياسونإلىإغريقىاسمهبتغييربادر

)2(.التقليدى

أهمهاكانيونانيةواجتماعيةسياسيةمؤ!سساتياسونأدخلالهدفهذاءوراوسعئا

هرقل،الوثنبعبادةارتبطتالتىاليونانيةالمدينةفيالبارزةالعلاماتوأحدالجيمناسيون،

)3(.القدسداخلالاجتماعيةللحياةكمنبرالمعبدمحلالجيمناسيونحلماوسرعان

مركزاأصبحوبهذاالحقرا)+(وأسفلصهيونجبلفوقالقدسجيمناسيونأقيموقد

الجيمناسيونتأسيسكاندإنما،فقطهذاليس،المعبدبجواريقوممهقاحضارياإغريقئا

)1(

)+أ

)2(

)3(

إسرانيلبنىنبىإشعيا.أحمدمحمود،المراغى؟237ص،الجيمناسيونتأسيس،مناحم،شترن

لأكة!،1،ح!طهول،."ح+كلأأ،3!س!لالأ!43ص،(2991بيروت)،\ط،لقديماالي!دىنلكيااوازمة

3ححهول4آهس!6لا7!!كح!س!!ح.(ح4أع"ول4؟ح7391)،0.م!5.

بطردقامقدسليمانأننذكرفلعلنا،أجنبئاكانبهقاممنأنهوالأمرهذافىالجديدانوالحقفيقة

قامالميثدقبلالخاسىالقرنفىوتحديذاالفارسىالحكمفترةفىوأنه"عنهبدلأصأدوقوغينأبيثار

.يشوعأخيهبقتليوحنانا!برالكاهن

هسلوقيت.هتقوفاه.كتابفىمقال1(الهللينسيةالفترة).ههلينستيتهتقوفا..:.هـ،م،أ،جونس

ص،0891(إسرانيل)،بركوخبابتسليلإعداد،فلسطينفىالسلوقيةالفتر-)،.يسرانيلبإرتس

لا؟ول..3لأ.3.،يمس!*!حأولول،آه!أل!ص!طكهأط3.لأعهأ751.أ"(.ول3.ول6391.)311.0؟52

(،القدسمنهللينستيةكتابهمنقطعة)..ميروشاليمهلينستيتكتوثتشلقطع:شمعونى،أبلباوم

.51ص"الثاشالمعيدفترفىالقدستار-ثىفصولكتابفىمقال

تلكالقلعةتعنيهفيماتعنىكما،المدينةقمة:الحرفىومعناها،إغريقيةلكلمةعبرىتصحيفوالكلمة

الدفاعية.الناحيةمنمنمةالأماكنأكثرمكانهاأنأساسعلى
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إلاالصبيةمنيتعلملاكانإذ،الاجتماعيةالناحيةمنبارزاتطوزايمثلصهيونجبلفوق

وقداجتماعئا،لهمالمساوينالأقلعلىأو،الإغريقيةالمدينةفىالعريقةالمتميزةالطبقاتأبناء

)1(.الكهنوتيةالأسرةخاصةالقدسفىالهامةالأسرمعيظهرونكانوا

،الشبابمنظماتأو(الافبيه)فظامهناككانالجيمناسيون،مؤسسةإقامةجانبوإلى

بحقوقالإغريقىالشبابفيهتمتعحيث،)8(الإغريقيةالمدينةفىأساستاكاننظاموهو

)2(.المواطنة

وعامةالكهنةصغاؤبينالتثافسبدأ،الإغريقيةالحضاريةالمراكزهذهإفشاءوبعد

بالأسلوبالرياضةمزاولةأنذلك،اليهوديةللشريعةخطيزاتحدئاهذاشكلوقد،الشعب

الهيكليتركونالكهنةبدأكذلك،الإغريقيةللاكهةبعينهاطقوستأديةيقتضىكانالإغريقى

)3(.فنافساتهاوفىفيهاوالمشاركةالرياضيةالألعابلمشاهدةويخرجون

حرتجاالفريقهذايجدلمبل،اليهوديةوشريعتهلعاداتهالتنكرفىالمقغرقالفريقوبدأ

حدإلىالشريعةعنالانحراففىالتمادىوبلغ،الإغريقيةالطريقةعلىتربيةابنائهمفى

)4(.هرقلللإلهالقرابينتقديم

اسمتغيرفقد،الجديدللنظامالقديمةالمدنبعض"الجديدةالمدنلجوارتحولتوقد

التوراةأسستوقفتالنظامهذاانتشارومع،(الجديدةأنطاكية)إلىالآنالقدس

الحكممقاليدعلىسيطركما،واسعةمناطقعلىالجديدالنظامهذاسيطروقد.وأحكامها

فىالمتأغرقةالعلياالطبقةعلىقاصزاكانالذىذلكالتشريعىالنظامالجديدالنظامهذافى

)5(.يودا

(1)س!حم!4.عأ".ااأث!لاعه،3آهءول31*ص!لأ.).107أ"!(4،ا،أ"هاح،)4591كهـ.50.

سوريا.فىالإغريقيةالمدنإنشاءسياسة:الأولالفصلراجعوينانهاالمدناختيارأسلوبعن)8(

.37ص،الجيمنازيومتأسيس:مناحم،شترن)2(

.81ص"الي!دىالفكرفىأورشليم5راشد)3(

.153ص،الهلينستىالمجتمعفىالي!د،راشد)4(

،(الثانىالمعبدفترةفىإسرانيلتار-).هشنىهبيتبتقوفتيسرانيلتولدوت.:أورينيل،ربافورت)5(

.39ص،8491(ابيبتل)
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مواطنىبيناتساغاتزدادالفجوةجعلمماالجماعةمقدراتعلىالمجلسهذاسيطروقد

الكهانةعلىلاستحواذواياسونلاستبعادالمؤامراتتدبيرفىعرقونالمقوبدأ،القدس

هذالتحقيقالعملفىالمتأغرقونشرعثمومن،مكانةمنلهاأصبحلمانظزا،الكبرى

المنصب،هذافىأعوانهمأحدبتعيين،جديدلمستقبلوالتطلعالموروثاتعلىوالقضاءالهدف

سرقةمحاولةفىسلوقسالملكمعتعاونأنسبقالذىشمعونشقيقمنيلاوسوهوألا

عنللملكوالأموالالهداياإرسالاعتادقدأنها!برالكاهنخطأكانوقد،المعبدودائع

هذا،أخرىفضةوزنةثلاثينلهسيدفعبأنهالملكبإقناعمنيلاوسقامحيث،منيلاوسطريق

.)1(دورىبشكلللملكلاسونمدفعهكانلمابالإضافه

منأكثرالجديدةوسياستهالمملكتهمخلصلكاهنشديداحتياجفىكانفقدالملكأما

وهن،مصرفىالبطالمةوبينبينهالعلاقاتتوترمنالفترةهذهفىالملكعانىحيث،ياسون

ياسونمنبدلأبتعيينهالملكقام.ممق172عاموفى،منيلاوستعيينمنئدالملكيجدلمهنا

.)2(الطريقةوبنفس

ينبغىهدفمنيلا!ستعيينفىرأى!إنأنطيوخوسأننرىأننستطيعهناومن

السخية.وسضهمالمقغرقينرغبةهوذلكعززماأنإلا،تحقيقه

الملكأرسل..مق172عاموفى،بغيرها!برالكاهناستبدالفىأنطيوخوسيتوانلم

تمردمحاولةأيةلقمعقبرصجزيرةءأبنامنكتبةرأسعلىزوستراتيسويدعىقادتهأحد

بهاوعدالتىالماليةالمبالغواستم،عنفأعمالأيةلمواجهةوالاستعداد،منيلاوسضد

وتعيينياسونباستبعادالملكقرارزوستراتيسأعلنوحينما،المحددميمادهافىمنيلاوس

عنحونيوأسرةاستبعادهنالبعضوقاسى،المدينةفىالاضطراباتازدادتمنيلاوس

)3(.الكهانةنسلمنتكنلمأخرىلأسرةالكهانةوتحول،الطبيعىمكانها

،%\.تسيطرون.ل.ش:ترجمة،(إسرائيلتار-)،.يسرانيليصدثرى.:تسيكلجرشس،)1(

.273ص،3691(أبيب)تل

.79ص،إسرانيلتار-،أورينيل،ربافورت)2(

.274ص،إسرانبلتارى،تسيلى،جرشس)3(



عنيفةمعاركبينهماودارت،منيلاوسواجهفقد،كحونيويكنلمياسونأنوالحقيقة

يفىكىفإنهمنيلاوسأما،الأردنعبروالانسحاب،القدسمنللفرارياسوناضطرت

لأنطاكيةاتجهنم،سيطرتهتحتأصبحالذىالمعبدودائععلىيداهامتدتفقدللملكبوعده

)1(.للملكبوعدهليفى

وقد،موظفيهأكبرأندرونيكوسوجدوإنماالملكيجدلم،لأنطاكيةمنيلا!سوصلوحينما

ذاعوحينما،لهودعمهعونهمقابلفىالهيكلمنالمسروقةبالهداياإغراعهمنيلاوساستطاع

واتتهقدالفزصةآنالكاهنهذاوجد-الأسبقالكاهنيعيشحيث-أنطاكيةفىالأمر

أقذعبتوجيهحونيوقاموبالفعل،الهيكلودانعوسرقةبالخيانةواتهامه،منيلاوسلمهاجمة

وقد،الطرفينبينالسياسىالصراعلاحتدامأدىمما،لمنيلاوسوالتوبيخاتالاتهامات

ليعودالأوضاعتغييرمنتظزاأنطاكيةمنالقريبةدافنىلضاحيةحونيوللجوءذلكأفضى

الوعودمنلمزيدهناكوقتلاأنهأيقنفقدمنيلاوسأما،والمدينةالهيكلفىالسابقلوضعه

قاموبالفعل،أندرونيكوسمنبعونعدرهمنيتخلصأنقررنمومن،مستقبليةبمحاولات

)2(.قتلهثمملجنهمنحونيوباستدراجأندرونيكوس

الجرانمسلسلةفىجديدةحلقةإلايكنلمالسابقا!برالكاهنحونيوقتلأنوالواقع

الكاهن،هذابقتلالرابعأنطيوخوسالملكعلمفحينماذلكومع،منيلاوسيرتكبهاكانالتى

اليهودثورةيتفادىأنبذلكأرادولعله"فعلتهعلىلهعقائاأندرونيكوسبقتلقرازاأصدر

فحينمامنيلاوسأما،أخلاقيةغيرخدعةخلالمنقتلوأنهخاصةالكاهنهذالقتلضده

لسلبلسيماخوسشقيقهدعافقدلذا،الملكقلباستمالةعلىعمل،أندرونيكوسبعقابعلم

المتشدديناليهودقامالآخرالجانبومملى،للملكليقدمهاالمعبدوودانعأوانىمنالمزيد

منهمفقتل،لهمالتصدىقواتهتستطعولم"بهالفتكيريدونليسيماخوسحولبالتجمهر

)3(.الهيكلأماممقتلهوجاءالقتلىبينمنلسيماخوسكانوقد،الباقونوفزالكئير

(1)؟س!+ح3أمم!3،57ح+اس!)ولس!أ3قحأح7أ)أ4ءنأهول،721.0.

(2)أكاا4.

.274ص،إسرائيلتار-"تسيكل"جرشس)3(
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لاالذيناطحربرجالمنكلانغقدالعجبيثيرعاأندرونيكوس!سلكضنجدلاوقد

ضعيفموقففىيكنلمالذىالملكموقفهوحفاالعجبيثيرماولكن،بمواثيقيتقيدون

وأشرنا.سبقكماالعامالرأىتهدئةأرادولربما،فعلماليفعل

التشريعمجلسقاموهنا،الملكىالبلاطأماممنيلاوسلاتهامالسابقةالأحداثأدتوقد

ضدشكواهموعرضالملكأمامللمثولالمختارينالقدسرجالبنثلائةبإيفاداليهودى

للملكالمقربينلأحدالرشوةلتقديمكعادتهلضمأزقفىبأنهمنيلاوسشعروحينما،منيلاوس

القضيةتنتهولم،عزمهعنالملكبإثناءقامالذىذلك،دوريمينيسبنبطلميوسوهوألا

استياءوسطلعملهمنيلاوسوعاد،الثلاثةالقدسرجالبإعدامقاموإنمافقطمني!سببراعة

)1(.الجماعة

لمصر:الرايعأنطيوخوسغزك

محورهاكان،والبطالمةالسلوقيينبينأمورالجنوبيةالجبهةعلىجدتذلكغضونوفى

الملكعلىالوصيينأنذلك،سولىجوفبإقليمالمتعلقةالطرفينبينالقديمةالمشكلة

نشاطهمايظهربدورالقيامفىفكراولينايوسيولايوسوهمامصرملكالسادسبطلميوس

الإقليمهذايكونأنفىالأوانلالبطالمةتوجهاتإحياءأراداولعلهما،والعسكرىالسياسى

017عاموفى،لهمابالتصدىسارعأنطيوخوسأنغير،البطلميةالسيطرةتحتالهام

اندلاعولكن،الداخليةالأحواللسوءأمامهانهارتحيثمصربغزوالسلوقىالملكقام..مق

الأصغرشقيقهوإعلا!،الضعيفالسادسبطلميوسالملكوخلع،الإسكندريةفىالثورة

ينسحبجعلته،الإغريقيةالمدنسفراءبعضووساطةمصرعلىملكايوراجيشىبطلميوس

!)2(.هصرمن

لامنالمرةهذهفىواجهولكنه،!صرغونالرابعأنطيوخوسعاود..مق168عاموفى

لفضالتدخلاستطاعتثمومن،منتصرةمعاركهاروماأنهتحيث،لهالتصدىيستطيع

لمقابلةالرومانالسفراءذبفعندماوبالفعل،السلوقىالملكأحلا!علىوالقضاءالاشتباك

(1)ث!ح+اعس!مم!75ص!03ي!ح)اولحأفىفاس!اس!7أاأ2!فاهول.371.0.

الرازقعبدنوزى،مكال!والوهابعبدلطفى،يحيى!87-86ص،الهلينستىالعصر،العبادى)2(

.112ص،8591القاهؤ،وارومانىاليونانىالتار-،الفتاحعبدالعزيزعبد،وحجازى



الملكيدفىيدهالرومانىالسفيريضعأنمنوبدلأتحيتهعليهيردوالمفإنهم،السلوقىالملك

الملكعلموحينما،شىءكلقبلقراعتهاهنهوطلب،السناتقرارتتضمنالتىالرسالةوضع

حولدائرةبرسمقامالرومانىالسفيرولكن،لاحقوقتفىيجيبهسوتبأنهأخبرهبهابما

الملكانسحبثمومن،الدائرةتلكمغادرةقبلبالرسالةمايجيبأنمنهوطلبالملكقدمى

)1(.مصرمن

منللرومانأصبحماعلىدليلأكبرلهوالرومانىالسناتمجلسلقراراتالملكقبولولعل

تعنىبوليبيوسدائرةكانتفقد،سلوقيةأوكانتبطلميةالإغريقيةالممالكشئونعلىهيمنة

يردأنيخستطعيكنلمالسلوقىالملكأنكما،لرومابدولتهممدينينأصبحواقدالبطالمةأن

اتخذقدالسلوقيينشئونفىالرومانىالتدخلأننلاحظثمومن،أمزاالسناتلمجلس

.)2(الدولةهذهمقدراتعلىالخطورةبالغاتجافا

منفلسطينفىحدثبماوثيفاارتباطامصرضدالرابعأنطيوخوسمعاركارتبطتوقد

الأولىحملتهمنعودتهطريقفى-يدهتمتدأنالسلوقىالملكيفتلمحيث"كبرىأحداث

علىاليهودحنقمنبالطبعهذازادوقد،منيلاوسبمساعدةودائعمنتبقىلما-مصرعلى

)3(.الملك

مهاجمةإلىهذاأدىوقد،مقتلهعنإشاعةانتشرت،الثانيةمعركتهأثناءفإنهكذلك

محتمفاالمدينةمنقرفقدمنيلاوسأما،السلطةعنمنيلاوسإبعادبهدفللمدينةياسون

ألفثمانينبقتلقاموهناك)4(5الفرعلىللمدينةعادالسلوقىالملكعلموحينما،بالحامية

الإسكندر.منمصر.بل!121ص،البطالمةعصرفىمصر،نصحى،لااهح6ولأ،3اكلأ!حلا27()1

.84-83ص،العربىالفتححتىا!بر

الجديدةالاتجاهات.،نصحى:راجعوللمزيد!25-24ص،الرومانيةالإمبرا!ل!ية،روستوفتزف)2(

الثالث،العدد.القاهرةجامعة،الادابكليةحوليات،.البطالمةعهدفىالخارجيةمصرسياسةفى

المالمفىالحشمونيةالمولة)،.هعتيقبعولامهحشمونائيتهمدينا..:دورون،مندلس5591؟يناير

.85ص.الحشمونيةالأسرةفترة.كتابفىمقال.(القديم

.425-253ص،أنطيوخوسقرارات:مناحم.شترن)3(

.16ص،الدينيةالقراراتخلفية،يسرائيل،لفين)4(
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لوقوعتحسئاأبولونيوسجندهقائدالمدينةفىتركثمالتمردوقمع،)+(أيامثلاثةفىرجل

المعبددنسأنهأهمهاعاتالإجرابعضباتخاذقامالمدينةأبولونيوسوليخضع،أخرتمردأى

)1(،الأوليمبىزيوسللإلهمذبخاوبنى

غلال،أيةثلثتقديمفىتمعكت،الاقتصاديةالعقوباتبعضبتوقيعأبولونيوسقامكما

بإقامةالأساسيةالعقوبةتمل!توقدهذا،للسلطاتكضريبةالفاكهةثمارنتاجونصف

المتطرفينالمطغرقينمنكاملةسكنيةمنطقةشملتالتى(الحقرا)المسماةالجندمستوطنة

)2(.اليهوديةالطائفةعنتماناوانفصلواالسلطاتمعتعاونواممن

الرابعأنطيوخوسالسلوقىالملكدفعفىبدأإنهبل،حدثبمامنيلاوسيكتفلم

)3(.الجماعةلأغرقةخططهلاستكمالأبيفانيس

شكلفىبدا،تشدذاأكثرموقفاتخاذعلىالملكحملفىمنيلاوسأفلحوبالفعل

على:اشتملتوالتى،..مق167عامفىأصدرهاالتىالمشهورةالقرارات

قعلمها.أوالتوراةتعليممنع()9

.الختانتحريم)2(

الوثنية.للاكهةالقرابينوتقديم،وننيةطقوسفىالاشتراكعلىاليهودإجبار)3(

)4(.الخنزبرلحمأكل)4(

السبت.يومحفظعدم)5(

محلها)5(.اليونانيةللاالهةمعابدوإقامةللصلاةاليهودفيهايجتمعالتىالمبانىتدمير)6(

.الفترةهذ.فىالأرقامطبيعةمنيبلوماوهو،!بالفةفيهرقموهو)،(

لمه.ص!إسرانيلشعبتاريخ:ن.ى،سمحونى)1(

(!الثانىالمعبدفترةفىالي!دىالمجتمع)،.هشنىهبيتبيمىهي!ديتهحفراه.:دانيال،شفارتس)2(

الحركة)،.انطيوخوسجزيرونفىههلينستيتهتنوعاه.:أ!شاش؟39ص،1991(القدس)

هتقوفاه،يسرانيلعمشلههستوريا.:كتابفىمقال،(أنطيوخوسوقراراتالهللينستية

أوريئيل،شاليطأفراهام:إعداد)،(الهللينستيةالفترة،إسرانيلشبتار-)،.ههللينستيت

.9،ص،(8391ئيلسراإ)،ربافورت

.926ص،فيلسراإر-قا:تسيفى،جريتس)3(

.51/1،تعنيث،بلىلباالتلمودا(4)

.98ص،إسرافيلشعبتار5:ن.ى،سصحونى)5(
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الموقفهذااتخاذعلىالسلوقىالملكحملتالتىالدوافعحقيقةنبينأنلناعن!إذا

تقسيمهخلالمنالموقفيلخصشريكوفرفيكتوروهوالباحثينأحدأنلوجدنا،المتشدد

لطباعالمتشددالموقفهذايرجعونالذينأولئكفأما،الدوافعهذهحولالباحثينشتىلآراء

كانوإن،ذلكعنالمسئولوحدههوالعاملهذاأنتقريريستطيعونلافأنهم،نفسهالملك

العوامل،أحدكانوإنماالوحيدالعاملهىالملكطباعتكنفلم،شكغيرمنمهفاعاملأ

كيفيعرففلم،نفسئاهتزنغيرالمزاجعصبىكانبأنهيصفهبوليبيوساليونانىفالمؤرخ

أمامويقفزيرقضكانأنهعنهقيلوقد،للعامةيتوددكانفقد،الملكاحترامعلىيحافظ

الحضور،رؤوسفوقالصمغأكوابيسكبحينماالمياهدوراتفىويتلذذ،ببهجةالجميع

سعىالذىفهو،إيجابيةأكثرأنهعلىيظهرهالملكعنحديئايوردأخريمواضعفىوهو

اليونانيةالمدنمنحهالمجالهذافىفيذكر،وضعفهاسباتهامنوإيقاظهامملكتهلتجديد

المتتاليتينحملتيهفىهذاويتمكل،العسكريةاطناحيةمندولتهوضعتقويةعلىوعملهحقوفا

يتمتعكانبمارومامععلاقتهطبيعةتشهدكما،توسعيةأغراضتحقيقأجلمنمصرعلى

ثفسه،المورخلدىالصورتينبينالتناقضيظهرهناومن"الدوليةالساحةعلىمكانةمنبه

فاسدرجلأكلاورنرعينفىأنطيوخوسكانفإذا،المحدثينعندالتناقضهذاصدىويظهر

ويرى،السلوقيةالأسرةملوكبينالمهمةالشخصياتأحدروستوفتزفعينفىفهو،الأخلا!ق

بحقيقةتتقيدلاأدبيةيأعمالاستناذاكانإنماالملكشخصيةعنوردماأنشريكوفر

)1(.تاريخية

العاملأنمؤداهعشرالتاسعالقرنفىظهررأئاشريكوفريوضحلفيلكنرأىخلالومن

الهلينية،الثقافةبروحالشديدارتباطههوالرابعأنطيوخوسالملكسياسةفىالأساسى

دولتهتوحيدفىوسيلتهلتكون،مملكتهسكانبينالهلينيةالثقافةلنشردعمهمنوانطلافا

هذايعارضمناليهودبينيوجدأنالطبيعىمنوكان،واحدةبوتقةفىوصهرهم،الكبرى

مبررينعلىتعتمدالرأىهذافىالبرهانقوةأنشريكوفردىلرى،قولةمعارضةالاتجاه

مجردلهبالنسبةوكانت،للهلينيةمتحمسئاهلينئاكانالسلوقىالملكأنحقيقة:أولهما

(1)س!"ح+3امما75ح03ث!اس!اولحأ3نأس!أس!7أ)أ2نألأهول.751.20-761ة:آح!أ"لأاهول3"7:751أا7**أ!أه!

اأرر*4-3ةح.3أ".340أالماح70:اه"أ*،*أ!لا*!32"أكلا*أ2-ة7"لأ3م،،لةلى...حل!لألة*س!ا!س!4؟

،+!أه3،حصأ!فىه4هول1ا)888".2و6.
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بلادهافىالهلينيةهذهشأنمنإعلاعهأننفترضأندىلمكن،حقيقئاروحانئاثقافئامظهزا

كهذارأئايعززماولعل،واقعيةسياسيةدوافععنبلنقافيةدوافععنيصدرلمأهلهاوبين

مملكتهتقولةتستهدفكانتالهلينيةسياستهأنأى،اوومانيةبالثقافةالشديدتالرههو

والمدناليونانيةالمدينةفىتلكسياستهتتضحأنويمكن"ذاتهافىالثقافةأجلمنوليس

.القدسمدينةفىفعلهمانحوعلى(البوليس)بالشرقية

باسمعرفتحيث،الإغريقىالنمطعلىلمدينة(القدس)المدينةهذهتحويلأن:فانيهما

ظلتقدالدينيةالأوضاعأنبمعنىحقيقىئقافىتحولعليهيترتبلم،(الجديدةأنطاكية)

.)1(عليهكانتماعلى

منكليملالهوالذىالتوفيقىالرأىعليهنطلقأنيمكنثالثلرأىشريكوفريشيرثم

تطلعالضعيفةمملكتهيقوىلكىالسلوقىالملكأنالرأىهذاوخلاصةأأبل-)روستوفتزف

واحدةعقيدةتحديدوكان،الثقافيةوحدتهاتقويةخلالمنالسياسيةمركزيتهالتقوية

المصادرفىم!حهوردتماوهو،السياسةهذهسماتالمملكةاحدسكانلكلمشتركة

نأالمعلومومن،36(-11)دانيالوسفر41(-1)الأولالمكابينسفرمكلاليهودية

وأنه،عهدهحتىالسلوقيةالمملكةتسودكانتوالتىالرسميةللعبادةتنكرقدأنطيوخوس

هذهكانتكما،الأوليمبىزيوسالإلهمحورهاكانالتىالجديدةعبادتهشأنمنأعلى

منالمسكوكاتدراسةمنيدعمهماالتفسيرولهذا،نفسهبتأليهخاصبشكلمرتبطةالعبادة

القديمةالتقليديةحسابعلىالعبادةبهذهالشديدالملكاحتفاليظهرحيث،وميدالياتنقود

خاصة،غيرهمنأكثرالباحثينالتوفيقىالرأىهذاجذبوقدهذا،أورلونبالإلهالخاصة

لديناليسأنهشريكوفرويرى،الشرقيةبالألهةالتشبهيمكنهإلفاكانالأوليمبى!يوسوأن

لدينايوجدلاكما،القبيلهذامنتطلعاتالسلوقىللملككانتقدأنهإلىيشيرماالأدلةمن

افتراضوأن،السلوقىالملكلسياسةضحيةسقطواقداليهودأننفترضأنلنايسوغما

)2(.الباحثينلبعضاستنتاجاتمجرديتعدىلاالسياسةهذهوجود

(1)+"حاعس!مم!75عح،+اس!احولأ5ناءاح71اأ2لافأ5ول.".971-871.

(2)ولأ.081-971.004.



ذلكأنومؤداه،(تارن-أوتو)منهمالباحثينمنعدذايممكلرابغارأتاشريكوفرويورد

داخلالمختلفةالعباداتمنخليطفىتمئلتامشكلتينبإزاءنفسهوجدقدالسلوقىالملك

اطتئكرقين-النزاعطرفىبينالتوترأن!لىغجمعطكادالمصادروأن،الضعيفةمملكته

دينئا،شكلألذخذذلكبعدالأمرتحولثم،فقطسياسيةلأسبابانفجرقد-والمتشددين

السياسيةالمشكلةبهاتبدلهالتىالكيفيةيفسرأنيمكنهلاشريكوفريرىكماالرأىوهذا

)1(.دينيةلكراهيةوتحولت

نأومؤداه(المكابي!إله)كتابهفىبيكرمانبرأىالآراءلمختلفعرضهشريكوفروينهى

إيقافتعنىكانتالاضطهادسياسةوأن،الأبيقوريينلتعاليمتلميذانعدكانالسلوقىالملك

لهانشهدلمدينيةلكراهيةيؤدىأنشأنهمنماوهو،محلهاغيرهاوإحلالالقائمةالشريعة

الختانوتحريمالتوراةحرقفىيفكرلمالسلوقئالملباهذاأنكما،القديمالعالمفىمثيل

ولعلنا،إليهاألمحناأنسبقالتىالقراراتمنذلكشابهوماالخنزيرلحمأكلعلىوالإجبار

الهلينستىالرصلاحدعاةوإنما"ورافهايكنلمالملكهذاأنافترضناإذاالأموربهذهنسلم

،القراراتبهذهالحقيقينالمو!كزينكانواالذينوأعوانهمنيلاوسا!برالكاهنأى؟القدسفى

بأيدىتمفقدالتنفيذأما،ي!دافىالتوراتيةالشريعةبإيقافالأمركانالرجلذلكعملوأن

الشعوب،وسائراليهودبينالاختلافدربعلىهوالقضاءهلفهمكانالذينالمقغرقين

ألقىثموهن،برابرةبأنهم-اليهودأى-لاتهامهمتلافئا،الأجنبيةالشعوبعلىوالانفتاح

أغرقةعمديةانشمابهوهذارأيهيدعمماولعل،المقغرقينالي!دكاهلعدىبالتبعةبيكرمان

قراراتباتخاذالمبادرينكانواالذين،للمثغرقينوإنما،الرابعيأنطيوخوسليسالقدس

.)2(لإصلاحا

(1مما+س!طء+)،*س!57اء+اأولححناث!أح7أاأ4م!فأوله..08100-831،.أء310"."محكلالأهلملا..ح،+3هأحلة4!لة

،حهول+هأحأط3ألأعهآهاص!طأولءا3س!نأل!30ا،4لموه(ك!339143.)"ه.ك!-65ة!"ول!اعحكاهص!!.اس!،+

+ه،3آهول)أ،34ول(ك!ل!ص!353مماأ،)770.719.

)2(ح+3!5أ"عس!57؟ا)احاأولس!ناكهحأح7ااأنا،2.!ه.83100-86.1:آح!!لةول!طحأ.ا!أ"3،ح،+405آه!ول

ول4حس!!!مح!،فى3+؟ولك!.+.."ولأكاا!اهول"،أمحأ(4حأو97)ة:آح"ول!ا).اس!ك..لا)4نةفىول،ول4ولاحاولح-

أ3ولاكلأ4ولفى.لأ.!5ل!4ولح،("!أا4!هاحنط!1891).728.0.
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قبلوقعقدأخرتمرذاأنإلىالباحثينمختلفلأراءاستعراضهبعدشريكوفرويخلص

رأيهعلىيدللوهو،الفوضىمنالحالةهذهلإنهاءحاسمةلإجراعاتالسلوقىالملكاتخاذ

العقائداضطهاديعرفلمعامةبصفةوالرومانىاليونانىالعالمأنمنهاعدةبأمورهذا

هذهبأنالحاكمإحساسنتيجةياكىالدياناتمنديانةاضطهادكانوإنما،عقديةلأسباب

انتشرقدكانماهذاإلىأضفنافإذا"ومملكتهحكمهيتهددخطزاتشكلأنيمكنالديانة

بربرىدينبأنهإسرائيلديانةبعضهاتصف،للساميةمعاديةقصصهنالوقتذلكفى

حربشعاراتإلىتحولتقدالديانةهذهوصايابعضوكانت،القسوةمنكثيرعلىينطوى

تلكقراراتهخلالمنالمتشددالسلوقىالملكموقفلنايوضحهذافإن"السلطةضد

)1(.المش!رة

هما:رئيسيينلسببينالمعروفةقراراتهاتخذقدالملكذلكأنالباحثيرىوأخيزا

ومساندةدعمعلىوعملها،السلوقيةالدولةشنونفىالمستمرالرومانىالتدخل)1(

ذلكدفعالذىالأهر،الشرقفىممتلكاتهاعلىوالاستيلاء،الدولةهذهعلىللقضاءالمتمردين

شكل.وبأىوثيقبرباطلردتهربطلمحاولةالملك

فىالمتمثلةطموحاتهملتحقيقإياهودفعهم"للملكالمستمرةالمقغرقينمساندة)2(

الفسيح.للعالمالضيقالي!ديةإطارمنالخروج

اليهوديةاضطهادبدافعالقراراتهذهاتخذقدالملكذلكيكونأننفترضطأنيمكنلاكما

هما:لسببينوذلك

باضطهادهاليقوموخصوصيتهااليهوديةالعقيدةدقائقيعرفأتطيوخوسيكنلم)1(

الخصوص.وجهعلى

يتمسكونأو،لعبادةيخلصونممنأو،معينةبعقيدةمتمسئاأنطيوخوسيكنلم)2(

هوجديدبإله،أبولونالقديمإلههباستبدالقامالهلينيةالثقافةنشرفىشرعفحينما،بها

الأوليمبى.زيوس

أفطل!خوس:قراراتعلئالي!دىالفعلرد

ماعلىأساسيةبصفةيعتمدالقراراتهذهتلتالتىالأحداثعلىالأساسىومصدرنا

لحقتالتىالخسانرعلىمؤكدةق،م،167لعامالتاليةالأحداثعنالمكابيةالأسفارأوردته

،917-178ص،6191(إسرانيل)،هرومىفىهيلانىبعولامهيهوديهم.1،شريكوفر)11



وقام،يهودامدنفىالقراراتإعلانتموقد،المقاومةحركةلازديادأدىمما،بالمتشددين

)اليونانية(،الإغريقيةالأساليبممارسةفىالطائفةأفرادوبدأ)1(،تنفيذهابمراقبةالمقغرقين

.)2(وأكلهالخنزيرلحمبطبخوتد!نسواالسبتوأهملوا

مدنهمالحسيديممنكئيروهجر،كثيرةاضطراياتإلىتشددهمأدىفقدالمتشدلونأها

المكابيينسفرحملوقد،وأعوانهمالسلوقىالملبهموظفىبطشمنفرازاللصحراءوتوجهوا

)3(.بالمتشددينالسلوقىالملباقادةبطشأعمالمنبعضوالثانىالأول

كما،والتهويلاتالمبالغاتمنالكثيرعلىينطوىالسفرينهذينفىوردماأنوالحقيقة

المملكةعنالقذيمةالإغريقيةالمدوناتمنوردمامعتقطابقالتىالحقائقبعضيحملأنه

)4(.عقائدهمونبذالانحرافأعمالومنها،السلوقية

نموذخا،السبعةوأبناثهاالمرأةقصةمتخذينالواردةالقصصهذهفحصحاولناوإذا

السيدةباسمعلاقتهأنفنجدالتلمودأما،اسقالهاتذكرلااليهوديةالمصادرأنفسنجد

عليهابطلقكما،مجهولاسمهاأنيوردبلاسمأىأحيائاعلبهايطلقفلا،متوترةعة

الي!دىالمؤرخأما،تحنومبنتمريمأخرىوأحيائا.تتحومبنتمريموأحيانا،الأرملةأحيائا

الثانىالمكابينسفرفىوردمافهمخلالومن،حنااسمتحتلديهوردتفقديوسيفو!س

أمعناإذاأنهذلكمنأكثر8اليونانىالأدبملامحبعضتحملالقصةبأننقرأننستطيع

"!ر18-91()الثانىالمكابينسفرفىالسادسالابنلسانعلىالواردةالفقرةفىالنظر

أنفسناعلىجلبناقدنحنفإنابالياطلتغترلاقاليموتأنقاربفلماالسادسساقواوبعده

تعرضكبعدسدىتتركأنكتحسبفلاأنتوأما،....إلهناإلىخطئنالأنناالعذابهذا

وهىألا،اليونانيةالتراجيديافىتترددماكثيزافكرةتحملأنهالوجدنا."اللهلمناصبة

وبالأسسبالعقيدةكفرالذىثيوماخوسقصةمعالمتحملفلعلها،العداءالإلهمناصبةفكرة

الإلهقراراتعلىوثورتهيوربيديسلدىملامحهانجدكما،أبيقوروسركبفىوسارالدينية

.75ص،هـتار-شعبناى"سفي!قج.أ.،)1(زوطا

.09ص،إسرائيلشبتارى:شىسمحونى)2(

.78ص،تار-شمبنا"ى،سفيفق.ا.ح)3(زوطا

.993ص،9691(بمرروت)،أسفارهممنإسرانيلبنىتارى،دروز.)4(
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صورهاكمابالاالهةالاستهانةلحدالكبرياءيصورلمأحذالأننقولأنيمكنكما،لهوتحديه

ورليستنضاليةشجاعتهموكانت،شجاغاشعتااليونانيونكانفقد،إسخيلوس

يوفالأنفسهميكسبونهسوتأنهمفقطقررواماآلهتهمفىعبدواأنهمحتى،استسلامية

ما)1(.

منكنوعالسفردخلتقدالسبعةوأبناؤهاالأمبهاالتيوصفتالأوصافتلكأنويبدو

نأرغم،الرابعأنطيوخوسالملكعهدفىودخلتتنفذلمشفهيةمجردوأنها"والتراثالتقليد

يتطلبهطبيعىأمرهوالقصصبهذهارتباطهأنوالحقيقة،وقتهايهودافييكنلمالملك

)2(.الرببتقديسالخاصةالأحداثواقعيةمنيعلىأنشأنهمنحيثنفسهالتراث

منالإعلاءلمجردكذلككانتالقصةأنويبدو،معروفةغيرشخصيةفهواليعازارأما

اليهودية،الشريعةتحرمهالذىالخنزيرلحمأنكها،القصصمنغيرهامكلالأحداثشأن

هذهفىسائغاطعاتاكان،أ!طهعلىأجبرواممنوسغيرهالرجلذلكعنالقصةترويهوما

(4:5-65)إشعياسفرهووها)3(،قبلهممنوالحسيديماليهوديةالطائفةتأكلهالفترة

فىويجلس،الآجرعلىويبخرالجناتفىيذبحدائفابوجهىيغيظنىشعب"قائلأيطالعنا

.،نجسةلحوممرقآنيتهوفىالخنزيرلحميأح!المدافنفى!يبيبالقبور

!وديعينهريةفى،.مق167!امغىوقعالذىالمتمردفىاطي!ديةالمقاوعةتمثلتو!د

المملكةحدودداخلالواقعةيهودانطاقخارج،ميلعشربسبعةالقدسمخيربشمالالواقعة

كتابفىمقال،(السبعةوابنانهاالأمقصة).بنيهاشلعتفىسيبورهأيم.:يهوشوع،جوتمان)1!

محمد،،غلاب:راجعالموضوعهذاحولوللمزيد!691-591ص،فلسطينفىالسلوقيةالفترة

،إسخيلوس-الإغريقىالمسرحفىدراسات!حسناللهعبد،المسلمى!دت(القاهرة)الهللينىالأدب

.دت(القاهرة)،رافتسعيد

)الفترة،(هسفيرا.لفنى337-332)هحشمونانيممدينتأوههلينستيتهتقوفا..:مناحم،شترن)12

اليلينتسية،الفترة،إسرانيلشعبتار-كتابفىمقال،م(ق37-332الحشمونيةوالدولةالهللينية

.016ص

(3)!لأكلة،س!،،+ح"ه؟طه5آلماء4ح!!مح!فى276.01.



كهنوتيةأسرةوهى،الحشمونية)+(بالأسرةتسمىأسرةالتمردتزعموقد،السلوقية

الحشمونى،شمعونبنيوحنابنمتتياهوالأبمنوتتكوق،طوولوقتمنذالكهانةتوارثت

منالأسرةهذهفرتوقد،ويوناثان)1(إليعازار،يهودا،شمعون،يوحناالخمسةوأبنانه

)2(.مبانيهاوتخربتمعبدهادمرأنبعدالقدس

المدينةحاكميعتبركانمتتياهوفإن(17-2)الأولالمكابيينسفرلنايرويهلماوطبفا

موطنهىهوديعينأنيرى(اليهودحروب)كتابهفىيوسيفوسأنحتى،الرسمىغير

وأبنائه،بأسرتهمحاطاهناكظهورهالأدلةاهمهابعضلهذانجدلعلنا،الحشمونيةالأسرة

إلا،ككاهنغملهلطبيعةطبفاوالمعبدبالقدسارتباطهمنالرغمفعلى،كبيرةطروةوامتلاكه

مدينة26(-13)الأولالمكابيينسفرفىوردكما-موديعينعلىيطلقأنهنجدأننا

أبائه)3(.

تحتموديعينلقريةسلوقيةقوةتوجهت.مق167عاممنأيلولشهرمنا7يوموفى

وجهعلىمتتياهومنوطلبوالإلسوثثئامذبخاأقامواوهناك،أبيلسالعسكريةالقائدقيادة

وسيدها،القريةكبيرنظرهموجهةمنيعتبركانفقد،هذالإلههموالتبخيرالذبحالخصوص

أحدتقدماللحظاتهذهوفى،لأوامرهمالقريةأهلإخضاععناءعليهميسهرسوتوبهذا

)4(.أبيليسأوامرينفذللمنبحالمقغرقيناليهود

+(

2(

3(

معجممثلالمعاجمبعضذلكفىوتؤيد.،فىولولاء3رسيلفيرى،الاسمهذامغزىحولالباحثيناختلفأ

لا"ا!33،.3.!س!+للاس!)3+هول-لم!،كرديناؤيعنىالذىحشمانهوحشمونىأن،سجيفدافيد

بإحدىوثيقةعةعلىالاسمأنشترنمناحميرىكما!!س!4!دة*!ه،،40!ول4*هلم*ه(أو.)78كهـ."

،(فالطوبيتوحشمونجد.وحصر)ونصه27(-)15يشوعسفرفىالواردةحشمون:الآتيةا!لناطق

فىونزلواحشمونهفىارتحلواثم)ونصه03(:92-)33المددسفرتجىالواؤحشمونهأو

شترن،،(أبيطو*ولدحوشيمومن)ونصه(11-8)أيامأخبارفىالواردةحوشيماو،(مسيروت

للجديعودالاسمأن"ونؤيدهما،ومارهولدليفنإسرائيلمنكلويرى!47ص،الحشمونينمملكة

.18ص،الدينيةالقراراتخلفية،ليفن،حشمونا!بر

(1)!ك!!لة07،1"،+س!أط،3لاعهآه!ةحولولح،أاس!!33.(.ى3.ول8491)"012.0.

.283ص،إسرائيلتاريخ:تسلى،جرشس(

تمرد)،.هسوريمنجيدهمكابىيهوداملحموتأوهحشمونائيمميرد.:ميخائيل،يوتااثى(

.401ص،إسرانيلشعبتار-كتابفىمقال5(السوريينضدالمكابىيىاوحروبالحشمونين

.283ص،إسرانيلتاريخ:تسفى،جرشس(
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واليهودىالمجموعةلقائدالكهلمتتياهوالكاهنتصدىحيث،لحظاتفىالمشهدتغير

أسرعوحينما،اليهودىذلكبوطعنأبيلسالقائديدمنالسيفبنزعوقام،المتطغرق

متتياهوأبناءاندفعالفوروعلى،قتيلأفأرداهبطعنهمتتياهوقامليوقفهنحوهأبيلس

وبهذا،الأمورزمامويستيعدواالأوضاععلىيسيطرواأنقبلالجنودلمهاجمةومعاونيهم

)1(.الوثنىالمذبحوتدميرعليهمالقضاءفىومعاونيهموأبناوةمتتياهونجح

الرابع،أنطيوخوسالملكانتقامخشية(جفنه)تلالإلىوأتباعهموأبناؤهمتتياهوفر

فىفقيرةعناصرمنيتألفونكانواالذينالحسيديممنكبيرحشدلهمانضموهناك

)2(.المجتمع

الجبالفسلاسل،جذامريحةمنطقة-الفاريننظروجهةمن-المنطقةهذهوتعتبر

الارتفاعذات-المياهتقسيمخطغرب-أفرايمجبالوسفوحالعميقةالسهولبينالممتدة

كثيرةأوديةالجبالهذهبينوتفصل،متميزادفاعئاوضغايكسبهاكانم008إلىيصلالذى

الطريقصعوبةورغم،الارتفاعشاهقةالصخريةمنحدراتهاوسطصخورهاوتنتشر،وعميقة

،جيذاالوعرةالجبليةالطرقهذهيعرفونكانوامعهموالفارينوأبناؤهمتتياهوفإنووعورته

تمكللهبالنسبةفهىللغريببالنسبةأما،الأصليةسكناهملمناطقمتاخمةكانتأنهاإذ

الملكقواتتطاردهمفلم،للجبالالانسحابعمليةنجاحنفسرأنيمكنولذلك!حقيقيةعقبة

)3(.الوعرةالأماكنهذهفىمطاردتهممنيأستأنهاأو،عموئا

أبولونيوسبقيادةجماعةتوجهت،العسكريةوجماعتهالسورىالقاندمقتلعلىورذا

دونبالمغاراتاحتمتقدالي!ديةالجماعةفإنسبتيموصلتأنهاوحيث،اليهودلمهاجمة

تدنيسأوالسبتيومفىالمقاومةأوأبولونيوسلقواتوالرضوخالاستسكلرافضينهقاومة

،المغارةمدخلفىالنيرانبإشعالأبولونيوسجنودقامالآخرالجانبو!كلى)4(،الربوصايا

(1)اس!ءلأ!ك!1.3ولأفى31+ه53ح،لأ.فىل!ح)(.3.ىولأو،)0.66!5.

(2)حم!7لة!،ول..!ح"أثهأه+5آ،ولحأولح،)صاص!012.0.4.

.401ص،الحشمونيينتمرد:ميخائيل،يونااثى)13

(4)هول،لأ!ح.،3ط،*ها"3051لأآه،لأحزأ"س!"3ههحاهاحسأ(وله4هول3391.)".07ة!3.أط!أ).،ولأ"،فىلأ!ه

هآا.اح،كل!(سأهول04ول1.)0140.069.
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ممنكبيرعددبقتلبعدفيماالجنودقامثم)1(،النيرانوالتهمتهمالمختبئيناليهودفاختنق

)2(.بسيوفهمالحياةقيدعلىاليهودمنتبقى

يوماستغلالهواليهودمنالطغرقودعاةالسلوقييندأبأنالحشمونىمتتياهوأيقنوقد

الأمرأنعلى،البارزيناليهودزعماءبعضمعتفاهمقدفإنهالمنطلقهذاومن،السبت

)3(.مهاجميهمضدالسبتيومفىالدفاعيةالحربإباحةيقتضى

جيوشمعللحربيخرجفلم،بحذروقادهاالصغيرةالجماعاتالحشمونىمتتياهونظم

الصغيرةالمدنعلى-ورجالهأبنانهمع-المباغتبالهج!(اكتفىوإنماالجرارةالملك

بختانقام،،كماالوفنيةالمذابحوهدمللعدوانضمواالذينمواطنيهامنوالانتقاموالساحلية

ضديثظمهاكانالتىالاستنزافعملياتلبعضبالإضافةهذا،الأطفالمنختانهيتملممن

بالقلقالملكشعروحينما)4(،المكانبطبوغرافيةالتامةمعرفتهخلالمن،السلوقىالملكقوات

ورجالهمتتياهوأنغير،وتطاردهتتعقبهعسكريةكتانببإرسالقام،ورجالهمتتياهومن

لمدةالمناوشاتتلكاستمرتوقد.وهزيمتهمالسلوقيةللقواتالكمينينصبواأنفىنجحوا

القاسيةالحياةيحتمللمأنهحيث.م.ق166عامفىمتتياهوالمرضداهمحتىكاملةسنة

يهودابتعيينموتهقبلمتتياهوأوصىوقدهذا،المتقدمةالسنهذهفىالجبالفىالخشنة

شمعونبتعيينأوصىكماالحربيةللقيادةيؤهلهماالصفاتمنلديهكانحيثللجيشقائذا

)5(.لهمستشازا

اقتصادئاكانبلدينئايكنلمالمكابىللتمردالحقيقىالدافعأنالباحثيرىوأخيزا

لتقبلمستعدينسوريالجوفالإنجريقيةالظليراتدخولمنذكانواالي!دأنحيث،اجتماعئا

مثلالمختلفةالأدنىالشرقبلادفىطبيعىبشكليجرىكانمانحوعلىالفسيراتهذه

لأبعدالإغريقيةبالثقافةالاصطباغفىتلقائئاذبمناليهودمنأنبل،وسوريامصر

.82ص،9691(القدس).(إسرافيلتاريخكتاب).يسرانيلتولدوتسفر:زئيف،يعبشى)1(

.302ص،نيلإسراتار-:أوريئيل،ربافورت)2(

.84ص،إسرائيلتا!3كئاب،زنيفيعبشى)3(

)أطلس.شنىبيتلتقوفتكارطاأطلس:ميخانيل،يوتاافى:97ص،شعبناتار-،سفيلق5زوطا)4(

.7ص،7491(القدس)،(الثانىالمعبدلفترةكارتا

(5طس!+).!س!!همم!قحولحلماح+أحنأك!ةح741124هنأول.2.0ه3ةلا!ول.3ح!!لةحول8!لأ30زأ"ح"فىأط53+هأ05

311،)س!ء!،حم!.ولأط+ه،3همس!،لأل!ءز،950.3.
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وتبنى،اليونانيةبالتقاليداليهوديةالشرانعلاستبدالالمستمرةمحاولاتهمذلكمن،مدى

الإغريقية.العمارةلأنماطوالتحول،اليونانيةواللغةالقيم

الهلينية،نشرخلالمنمملكتهأجزاءلربطوسعىالحكمالرابعأنطيوخوستولىوحينما

كانوالقد،خطاهوشمدديدعمهمنبينهممنوجدبل،معارخئااليهودبينمنيجدلم

القدسوتحويلاليونانيةالمدنبنشراليهوديةالطائفةوجهلتغييرسعواالذينالمتأغرقين

لهقدموامالئادعفاالملكأرادوحينما،(الجديدةأنطاكية)اسمتحتبينهامنلواحدة

خصوصيةمنلهلماشرائهلأحديمكنلاماشراءعلىوالمزايدينوالمتنافسينالكبرىالكهانة

امتدتأنهذانتائجمنوكان،اليهوديةالشريعةتعاليمعليهاوتحضه،يهودىكليعرفها

ومخصصاته.ودائعهالمعبدلتسلبالكهنةهؤلاءأيدى

المعبدفىمهامهمتاركين،والساحاتالإغريقيةالملاعبلإقامةالكهنةهؤلاءيسعىثم

كانتلماخاضعين،أنشطةمنتقدمهكانتمالممارسةالرياضيةالساحاتلهذهمتوجهين

تتنافىأخرىوتقاليدغرىمنعنهاعرفوما،ممارستهاالتزامفىرغباتمنعليهمتمليه

اليهودية.والشريعة

موديعين،فىالقراراتهذهلتنفيذالسلوقيةالقوةوتوجهت،الحظرقراراتصدرتوحينما

منالحقيقينالمضارينهمالكهنةأنيعنىكانذلكفإن"اليهودىالمذبحعلىبالذبحبداية

عليهيحصلونكانوابماالأساسىالرزقمصدرلهميمثلكانالهيكلأنذلك،القراراتهذه

ناحيةمنفهمالربخدمكونهمفىتتمثلالوظيفةهذهأهميةكاثتفقد،ونذورعشورمن

المعبد،فىالخدهةجراءمنينالونهكانوابمااليهودأشرياءأخرىناحيةومن،الطائفةسادة

:ينالالكاهنفكان

،(25:32-18عدد)اليهوديةالطائفةأفرادمنالأعشارغشر)1(

.23(ك1-27لاويين)والاثامالخطاياوذبائحالأبكارءفدا)2(

(91-23خروج)المحاصيل.بواكير)3(

(25:92-31عدد)الحربغنيمةمنجزء)4(

.92()،(:24-6لاويين)الخدمةأنناءتقدمالتىالتقدماتولحمخبز)5(

منحرمانهمهواليونانيةللعبادةلامكانالهيكلذلكتحولأنببساطةيعنىماوهو

الأوحد.الدخلمصدر

.2ف25ب،الي!دىالمجتمع،شنودب:راجعالموضوعهذاحولللمزيد)+(



الثالثالفصل

يوناثاقوسياسةالمكابىايهودأعمال

وقد)،(،بالمكابىالملقبيهودالابنهالحشمونىمتتياهوالأبوفاةبعدالتمردقيادةانتقلت

ولأط-3كتابهفى3حكلنأن3شلرررمنكلفيى،اللقبنلكمئحولالباحثينبينشديدجدلناروقد)+(

لمعارفائرةداوئعد،الثانىالجزء،لحديثاممجمهفىشوشانبنوا،+ه،آهأد!حلأ3طحاههحه

الأصل،عبدىاشمهىمكابىكلمةأن+الاراءلبعضعرضهاسياقوفى،الثانىالجزءفى،البريطانية

نلك،لأعدانههزيمتهفىمكبيتأشبهفهو،لشجاعتهبذلبهلقبقديهودايكونوبذلك،مطرقةويعنى

يراهفيماأشبهأنهكما،92-7(ثيموالمنشا،4(-01أرميا)القديمالمهدفىوردتالتىالكلمة

ح،،د!اهول533الإسصنديينبمطرقةالملقبالثانىإدواردالإنجليزىبالملكالبريطانيةالمعار!دائرةمعد

مكاباتى.!إنمامكابىتكونلامكاباهمنالنسبيةالصفةأنذلك،مرفوضالرأىهذاولكن0دأهس!3

منأى3س!طفىألماكا!أ،*م!لحعنىمكابىأنآي!ه،آخزارأناالبريطانيةالممارفدائرةمؤلفيعرضكما

بنايبتعدالتفسيرهذاولكن،كيبا.العبرىالفعلمنمكبيهالعبريةالكلمةهنايقصدكانولعله،الناريطلئ

.بالتمردوارتباطهاالكلمةمفزىعن

منمأخوذةالكلمةأن،الآراءلبعضعرضهسياقوفىاليىى،المجتمعكتابهفىشفارتسدانيالويرى

المصرهذافىشائغاكانماوهو،رأسهصور-منجاتأنهااو،املتعنىوالتىقكا.أىمكيه

الكلمةبتركيبلهعلاقةلاالأولالرأىأنوذلك،الرأيينهذيننرفضولكننا،المسمياتطبيعةعنالهلينستى

رأسهأنيوضحماإلينايردلمحيث،بهنجزمأننستطيعفلاالثانىعنأما،بالتمردارتباطهاومغزى

المطرقة.تشبهكانت

سفرفىذكرهالواردالأقوياءدوادزجالأحدوهومخبيناىباسممكابىاللقبذلكالبعضيربطكما

دونالرجلهذالماذاولكن،(عشرالحادىومخبناىالعاشريرمياهو)ونصها-13(2)الأولالأيامأخبار

.هذامنأكثرلاتلفيقمجردانهندىفنحن،المثالسبيلعلى(يرمياهو)بيسملمولماذا5غير.

والتىمكبيهمنمشتقاللقبهذاأن،أسفارهممنإسرائيلبنىتا!3كتابهفىدروزةعزهمحمدويرى

الحربية،للعملياتأنفسهمأعدواحتىالمفاراتفىأمرهمأولاختبراقدالتمردزعماءأنون!لبه،مخبأتعنى

العبرية.اللفةمعاجمفىالمعنىهذاعلىتردلمأنهاكما،مخبأتعنىلامكبيهفكلمةواردغيرأمرهذاولكن

الأحرفلاختصاريعودالاسمأنوالدبسطأه"وروث،اس!3؟ولولرسيلمنكليمئلهفريقيرىكما

جملةأو،ربياالآلهةبينمثلكمنأى.هابإيليمكموكا.مى.ا-16()5الخر!3سلرفىللفقرةالأولى

وكتبت.ي!داخاتمعلىنقشتقالجملةهذهوأن،أكبركاهنمتتياهوتعنىوالتىلول،جاكاهنمتتياهو

الطائفةكتابهافىناظممنىد:ترىوكماأنهإلا،الصوابمنالرأىهذااقترابورغم،التمردرايةعلى

الخلطأنكما!الأمرهذالنالؤكدالأسرلتلبامخلفاتعلىالعفوريتملم-ونؤيدها-فلسطينفىالي!دية

ذلكطبيعةحولالشكنفوسنافىيثير،)ق(مكابى/)ك(مكابىتعبيرىبينوالخلط،الفقرتينهاتينبين

-.اللقب
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فىقتلهزانموهى-تلقوهاالتىالهزائمإزاءالسلوقىالفعلرديكونأن!بيعئاكان

وكلجديدةقواتالملكيحشدأنهو-والقلعةالقدسوحوصرتالسلوقىالقائدغضونها

القوةهذهعبرتوقد)1(،التمردقمعأجلمن3()ولهعحسيرونالعسكرىللقائدقيادتها

بعيدغيرالأردنعبريهوداجبالصو*شرفاتوجهتثم،اللدحتىووصلتالسهلالسورية

المعبدالطريقإليتهتدىأنعرقينالمطمعاونةبفضلالقوةهذهاستطاعتوقد،موديعينعن

حينفى،القدسغربشمالالأدنىحورونبيت!ندمواتعهاتتخذوأن،الجبالشقوقبين

القوةكشفاستطاعتهفىكانوبهذا،الأعلىحورونبيتفىبقوتهيعسكريهوداكان

بحوالىالأسفلحورونبيتعنيرتفعالأعلىحورونشهأنحيث،نحوهالمتقدمةالسلوقية

السوريةالقوةم!اغتةوقوتهالمكاسلهودااستطاع،المتم!زالموقعهذاوبفضل2(،-003 .--)ممر

)3(.سيرونقاندهاوقتلوهزيمتها

واختيارالمباغتةمنتمكنهإلىترجعالمعركةهذهفىالمكابىي!داانتصارأسبابولعل

المعركة.فىالسلوقىللجيشالأساسيةالقوةاشتراكعدمعنفضلآ،المواقعأفضل

الملكأمرحينماداهملخطروسمكريينمدنيينالقدسأهللتعرضالانتصارهذاأدىوقد

حملةظرتولكن)4(،الملكنجدةالمتأغرقونيطلبلأنأدىالذىالأمر،للحربقواتهبحشد

هقربيه-أحديدفىالفراتغربالمملكةشنونيتركجعلتهبارنياعلىالوقتهذافىالملك

ونانئا،مصرحدودحتىالفراتنهرمنالممتدةللمنطقةقانذاعينهوالذى-ليسياسويدعى

قمعتاركالبارثياحملتهرأسعلى.م.ق165ربيعفىالملكتوجهوبالفعل"هناكله

)6(.ليسياسنائبهيدفىالصغيرابنهورعايةالتمرد)5(،

العنايةيوليهالمفإنه"التمردلقمعالموجهةالحملةبهذهالملكاهتمامرغمأنهوالحقيقة

وكلوإنما،بنفسهللامريتصدلمليسياسأنذلكوخطورتهاتتناسبالتىالكافيةوالرعاية

،(السنببه-الزمبة)تمنىوالتى؟؟أكلمةمننسبيةصفةهومكابىلقبأنالباحثيرىوأخيزا=

بالزمبة.الضاربةهىمكابىكلمافتكون

.285ص،إسرائيلتاريخ:تسلى،جريتس)1(

!)2(ه،-كةطح،74!.1لما)4ثعهولء!ه!حولء!.3(ص!4!!4،كلأأو98).212.00-817.أححن!5.نأ،ك!.،ص!+

كهد؟أ+ه5آاصاص!05.4م!05

.86ص،إسرانيلتار-كتاب:زفيف،يعبشى)3(

.011ص،الحشمونيينتمرد:ميخانيل5،يوناا!ى)14

.86ص،إسرانيلتار-كتاب:زئيف،يعبشى)5(

.017ص،الهللينستيةالفترة:مناحم،شترن)6(
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بدورهقامالذىسورياجوفحاكمدوريمينسبنبطلميوسوهوقادتهلأحدالحملةأمر

)1(.لأركانهرئيممثاونيكانور،لهمستشازاجورجياسمنكلبتعيين

يذكرحينفعلى،الجندعددعلىيتفقانلاالحملةعنيتحدثاناللذينالسفرينأنونلاحظ

آلاف7و،المشاةمنألف04يضمالسلوقىالجيشأن04(-3/38)الأولالمكابينسفر

المشاةمنألف02يضمالسورىالجيشأنيوردالثانىالمكابينسفرأننجد!الفرسانمن

بثمناليهودالرقيقشراءفىأملأللحملةانضمواالذينالعبيدقجارلهذاأضف،فقط

الأسفارسماتمنوهو"واضحةمبالغةفيهامبالغالأرقامهذه.أ...2(، لىهكأولحىبحس)

عهدعلىتجوةأكثرالسلوقيةالمملكةفيهكافتالذىالوقتفىأنهنلاحظأنناذلك"المكابية

حاسمةولمعركة،للحربمجندةوالبطلميةالسلوقيةالقواتكانتوحينما،الثالثأنطيوخوس

وهوالسلوقيةالمملكةمنعزيزبجزءتتعلقكانتوالتى3،ق217عاممنررفحمعركةملكل

منهمجندىألف68بوليبيوسلأقوالطبفاالسلوقىالجيشقوامكان"سورياجوتإقليم

الأرقامتلكأنذلبافىللشكيدعوممافإنهذاعنوفضلآ،سورىجندىألف5038

فىوردكما،عليهموانتصرداودحاربهمالذينالآراميينلدىالمذكورةالأرقاممعبهث

قوةتفوقكانتالسلوقيةالقوةأنافتراضمنيمنعنالاهذاأنغير!الأولالأيامأخبارسفر

)3(.المراجعبعضفىيترددكما،المكابىي!دا

وخمسيناتومئاتألافإلىجندىآلاف6بالمقدرةقواتهقسمقديهوداأنوالوارد

منخائفاكانأوكرئاغرسمنأوفتاةخاطبأوحدي!امتزوجكلبإعفاءوأمر،وعشرات

الجيشلملاقاةإعدادهمفىوبدأعماوبرنزلحتىبقواتهسارثم،لمنزلهبالعودةالحرب

81)الخروجسفرالقديمالعهدفىالواردنفسههوالتقسيمهذاأنهناوالملاحظ4السلوقى

ووقوعها.الأحداثهذهفىنتش!يجعلناماوهو)+(،1-9()ثانوملوك،(21:22-

شعبتاريخمختصر).بأرتسويسرانيل-يسرانيللعمهيماميمدفرىكتسور.:ى،جرتسوفسكى)1(

.77ص،091(1وارسو)،(أرضهفىإسرانبل،إسرانبل

.011ص،الحشمونيينتمرد:ميخائيل،يوناافى)2(

(3)ي!30عس!وللأ.3..،+س!)ل!حفى(صاهول4هول8851).".67.

صبغضينأمناءاللهخانفينتحدرةنوىالشعبجميعمنتنظروأنت.22(-18/21)المخروجسفر)8(

1-9()ثانملوك،عشراتوروساءخماسينورؤساءمئاتورؤساءألوفروساءعليهموتقيمهمالرشوة

لهفقال.الجبلرأسعلىجالسهووإذاإليهفصعدلهالذينالخمسينمعخمسينرنيسإليهفأرسل.

.إنزليقولالملكاللهرجليا
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عماوس:معركبما

والشمالالشمالمنيهودالاختراقالسابقالسلوقىالجيشمحاولاتإخفاقءلىازا

ناحيةمنفهاجموا،للهجومأخرطريفايختارواأنالسلوقيينعلىلزائاكان،الغربى

الموقعهذافىالبقاءإمايختارواأنعليهمكانوهنا،عماوسلمنطقةجيشهمووصل،الغرب

المطغرقينوتحريراطقدساختراقفىينجحوالنالحالةهذهوفى،الهجيشوحدةأجلمن

هذهوفى،حورونبيتعبرالقدسصو*واحدرتلفىالتقدمأو"القلعةفىالمحاصرين

سبرون،العسكرىالقاندومقتلالسابقةهزيمتهمبعدخاصةوعزاالطريقسيكونالحالة

)1(.النهايةفىبهأخذواماوهوالجيشيقسمواأن!إما

منوألفالمشاةمنألافخمسةومعهالليلجنحتحتجورجياسخرجذلكعلىوبناء

أخبرهمفقد،الجيشبقيةمعالمعسكرفىنيكانورتاركايهودامعسكرليهاجمالفرسان

لمعسكرجورجياسالقائدوصلوعندما)2(،عماوسفىتتمركزاليوديةالقوةأن!القلعةرجال

يتعقبهم،أسرعثمومن،يهودالجبالفرواورجالهيهوداأنفظن،خالئاوجدهاليهود

عبرخلفهمنجاء"الجبالفىطاردهالعدوالذىأنالقائدهذاوجدالفجربزغوعندما

وشتتعليهوانقضمعسكرهعنجورجياسغيابفرصةاستغلفقديهوداأما)3(،الصحراء

مطاردةاستمرتوقد)4(،نيكانوررأسهمعلىوكان،المجاورةللمدنقواتمنتبقىمن

ظهروعندما،وجيشهجورجياسانتظارفىبعدهاتوقفلفترةالسلوقيةللقوةيهودا

وهكذا،جنوتجاالآخرهوينسحبلأناضطر،المنسحبوجيشهالنيرانوشاهدجورجياس

نتيجةيأتلمهذاانتصارهأننلاحظأنيجبأنناعلى،المهمةالمعركةهذهفىيهوداانتصر

)5(،والمناورةالمباغتةنتيجةءجابل،السلوقىالجيشهعمسلحصدام

المعيد:وتطهيرالقدسإلىيىا.دخول

السلوقىالملكانشغالفإن،عماوسمعركةبعدالموقفلخطورةليسياسإدراكرغم

وحيث،السلوقيةالسلطةتحدىفىالحركةحريةمنصريذاليهوداأتاحتقدالشرقيةبخملته

.011ص،الحشمونيينتمرد:ميخانيل،يوناافى)1(

)2(!-+لةه،طء7يةول!4ثة.026.0ةأءحن!0511ء+"فىأ+هاآه)اح؟كل!..1240.

.092ص،إسرائيلتارلخ:تسكل،جريتس)3(

.176ص،الهللينستيةالفترة:مناحم،شترن)4(

(5)أ!ول؟ولع!مماح.33ولهك!!حة511.0.



إضعافإلىستؤدىبهوالاستهانةالتمرداستمرارأنلليسياسأوضحتقدالهزيمةأن

عنبعيدجديدطريقعبربقوتهليسياستوجه)1(،بنفسهالجيشقيادةقررفقد،المملكة

يكنلمقواتهعددأنغير،السابقةانتصاراتهبعدعليهايسيطريهوداأصبحالتىالطرق

هوذلكأنمنواضخاكانمارغم،محورينمنيهودايهاجمكىيدفعهالذىبالقدركافئا

)2(.القدسحصارعلىللقضاءوالأمكلالوحيدالسبيل

تجمعمناطقهناكتوجدكانتحيثالجنوبىالجانبمنالتقدمليسياسقرروأخيزا

وأدرميهودابينالفاصلةالحدودعندصوربيتمنوبالقربوهناك،للسلوقيينمواليأدرمى

بجنودهيراجعثموهن،المكابيينمعالمواجهةبصعوبةليسياسشعروفيها،المعركةدارت

كانتالسلوقيةالقواتوأنخاصة،المكابيينمعمفاوضاتفىيدخلأنالحكمةمنأنهمقدزا

ليسياس-قاموقد)3(،أرمينياضدالملكوصراعللمكابيينالتصدىبينالوقتهذافىموزعة

لليهوديسمحبأنيقضىالعفوهذاوكان،لليهودعامعفوبإصدار-الملكاستشارةبعد

حرية.فىعبادتهموممارسةللقدسبالعودة

مخافةاليهودوجهمنالفرارإلىمينيلاوسا!برالكاهنيلثأنالطبيعىمنكانوقد

درريمينس،بنبطلميوسبعزلليسياسقاماليهودإزاءالنوايالحسنوتأكيذا،بهبطشهم

)4(.تشددهبعدماتسمالذىماكرونبطلميوسعنهبدلأوعين

وتكريسهالمعبدلتطهيرللقدسوتوجهواالملكموتفرصةورجالهيهودااستغلفقدكذلك

المذبحودمرواالقدسورجالهي!دادخل(ديسمبر)كيسلوشهرمن25يوموفى،للعبادة

الأسواربعضببناءالهيكلبتحصينقامواثم،جديدمنوتاسيثهالهيكلبناءورأعالوا

عيدعليهأطلقاليهودعندعيذااليمهذااعتبرواوقد،لحمايتهحويهمنالمنيعةوالأبراج

)5()+(.الحانوخاه

.112ص،الحشمونيينتمرد:ميخائيل،يوناافى)1(

.131ص،السابقالمرجع:ميخانيل،يوناافى)2(

.176ص،الهللينستيةالفترة:مناحم،شترن)3(

(4)ولول3فىاحا"يمح)ح"كاثه5ولل!*ح!لة4ك!،هث!403ح.74.0.

الحظرفترةفىالشتاتيهود)،هميردثىهجزيرتبتقوقتهتفتسوتيهودى.:ارييه،كاشير)5(

،ك!لما!ولص!+.!ولأول!س!ولهه.-116!502ص،فلسطينفىالسلوقيةالفترةكتابفىمقال،والتمرد(

711ةول!ول،عأ+ص!هس!اهههحلمول،أحولس!أا!اح،ك!"حس3طعهأو7و).".494.

)حجوالأنوارعيدأىهئرريمحجاسميوسفاليهودىالمؤ!خعليهأطلقكما،التجديدعيدوهو)8(

كيسلد2فىهالهيكلالمكابيةالأسرةدخلتحينماالاسمهذاأطلقوقد،الشموععيدأىهنيروت(
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،هـ(-ك)حنوإلىيرجع،حانوخاهاسمأنكورزنريوسفيرىهناومن،للعبادةوكرسوهوجددوه=

قاعدةغيرعلىقامأنهذلكاليهودىالتقويمقائمةخارجعيذايعدالعيدهذاأنبالذكرالجديرومن

فحاخوناه،أيامنمانيةخلالبهالاحتفاليتمحيث،اليهودتاريخفىسابقةلمدتهيسبقولممقرانية

(65-8أولملوك)سليمانالملكأقامهالذىالمعبدحانوخاهوكذلك(\-8لاويين)الخروجضحية

أيامهىالعيدأيامثمانيةأنالثاشالمكابيينسفرويزعم،أيامثمانيةفىوليسواحدأسبوعفىتقام

نفسهيطرحالذىالسؤاللكن،المتأزمةالأوضاعبسببموعدهفىبهالاحتفاليتملمالذىالمظالعيد

.؟أيامثمانيةبعدفيماظللماذاهو

!إقامتهالأجنبيةالعباداتمنوتطهيرهللمعبدحزقيالاشهبتجديدالعيدهذايربطأخرتفسيروهناك

مثلقديقاالشعوببعضعندالأنواربعيدالعيدهذايربطمنهناكانكما،أيامثمانيةلمدةالحانوخا.لعيد

فىراجع،أيامثمانيةلمدةبهويحتفلديسمبرمنتصففىيالىالذىالعيدن!لك،والروماناليونان،بابل

.91-18ص،الحظرقراراتخلفية.:يسرانيل،لفين:ذلك

عنالبحثوأثناءالمعبدتطهيرعمليةخلالأنه،أيامثمانيةلمدةالعيدبهذاالاحتفالسببعنقيلوقد

ولكن،واحدليومللإثمعالإلاتكفىلاواحد-قارور-علىإلاالعثوريتملم،الشموعلإشعالالزيتقوارير

.هحنوخا.حجتولدت.:حنتئيل،ماك:ذلكفىراجع،اياملثمانيةلبثمعالكافيةكانتالقارورةهذه

.315ص،الحشمونيةالأسرةفترةكتابفىمقال،(الحانوخاهعيد)تار-

لأنتعودالعيدهذاأيامنمانيةأنالشأنهذافىأوردواقدالوسطىالمصورفىاليهودحكماءأنغير

عشرالئالثالقرنفىالحكماءربطكما،أيامثمانيةالقدسمنإليهالوصوليستغرقمكانمنياكىالزيت

-أيامثمانيةإطارفيتدوركانتالهيكلفىالأمورمعظمأنفهمناإذاانه:قائلينبالهيكلالأمرهذا

لماذانفهمأننستطيع-ألاتنماشيستخدمونوالمفنون.الملابسمنقطعثمانيةيرتدىا!برفالكاهن

أبناءإليالبدايةمنذتشيهرالحانوخا.عيدأيامثمانيةأنيلينقاهرونيرىكما،أيامثمانيةالميدهذاأصبح

كوهين:الرباش،دبوراهةذلكفىراجع،الثانىبهيركانوسوانتهاةبي!دابدةالثمانيةالحشمونيةالأسرة

.55-45ص،ومواسمأعيادكتابفىمقال،(الثمانيةالحنوخا.أيام).حنؤخا.يمىشمونت.

يدخلكما،العيدهذافىالمختلفةالأنواردىاضماتالكثيرةالشموعإشعالهوالعيدلهذاالمميزوالطابع

سفرىاعتبارورغم،الفترةهذهفىالحشمونيةبالأعمالإشادةينشدونهاالتىوالأناشيدالفناءطقوسهفى

فىيقراونهاماعادةاليىمنالمئقفينأنإلا،اليهودلدىالقانونيةغيرالأسفارمنوالثاشالأولالمكابيين

:شنودة،602ص،7591القاهر،الإسرائيلىالدينىالفكر:حسن،ظاظا:راجع،المناسبةهذه

.283ص،الي!دىالمجتمع

خلصتالتىيهوديتيعتبرونحيث،أثنا"النساءعملعدمالعيدهذافىالواجبةالأمورفمنكذلك

متتياهوابنة-يرونكما-وهى،الفترةهذهفىنسانئاإنجازاالعدوجيشقائدهولوبرنسمنشعبها

.13صالحشمونيين،تمردأسباب:يوسف،كرزنر:راجع،العيدهذارموزإحدىفهىولذلك.الحشمونى
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:المجاورةالشعوبضدالتوسعيبماي!داتحملات

الإغريقيةالعناصرمخاوفيهوداحققهاالتىالانتصاراتهذهتثيرأنطبيعئاكانلقد

المعاركهذهخوضهءورامنيهوداهدفوكان،فلسطينأنحاءشتىفىعرقينالمقواليهود

هومدنمنحولهاوماكافهفلسطنأنحاءفىعرمنالمطواليهودالأجانبالرعالاهؤلاءضد

)1(.القدسإلىباليهوديعودأن

أنطيوخوسموتلولاأنهنقررأنعليناالحربيةالمكابىيهودالأعمالنعرضأنوقبل

المعاركهذهمثلشنعليالمكابىيهوداتجرألما،بعدهمنالسلوقيةالمملكةوضعف،الرابع

إيوباتورالخامسأنطيوخوسابنهجلس،الرابعأنطيوخوسموتفبعد)2(،المدنهذهضد

سنةلمدةانشغلالذى)3(،ليسياسوصايةتحتالعرشعلىسنواتثمانىالعمرمنالبالغ

على)4(،العرشفىحقهادعىالذى،الخامسأنطيوخوسعمابنديمتريوسمعبالصراع

توليهلحظةحانتفقدتوفىوقدأما،لوالدهنائبمجردكانالرابعأنطيوخوعمهأنأساس

)5(.السلطةهو

تدعىأسرةقاصذا،الغربىالجنوبىالاتجاهفىالأردنعبرقوةرأسعلىيهوداتوجه

نطاقتوسيعفىذلكبعدبدأنم،حصونهمفىالنيران!إشعالهزيمتهماستطاعوقدبعون

فيهأرسلالذىالوقتفى،جندىألاف8بتقدرقوةرأسعلىشمالأتوجهحيث،عملياته

بنيوسفمنكلتاركا،،الغربىللجليلجندىألاف3بتقدرقوةرأسعلىشمعونأخاه

يهودإعادةفىيهودانجاحورغم،يهودافىالرنيسيةالقوةنصفمنأكثرمعوعزريازكريا

إنهماإلا،أرباثة)6(منطقةإخلاءفؤشمعونونجاح،للقدسجلعادومنطقةالغربىالجليل

)7(.الشرقىالجليليهودإخلاءفىفشلا

)1("،لأه"أ"ح)3ط،س!ا"هءه."72.

(2)لاول33احا"،+ح!3"ء3مهولم!ك!!،هي!س!04.03.و4.

.59ص،إسرائيلشعبتارلخ:ن.ى،سمحونى)3(

!(الهللينستىالعالمفىالحشمونيةي!دا).ههلنيستىبعولامهحشمونانيتيهودا.:مناحم،شترن)14

.23ص،5991(القدس)،شفارتسدانيال:إعداد،السياسىالتاريخفىفصول:كتابفىمقال

.59ص،إسرائيلتار-كتاب:رنيف،يعبشى)5(

.155ص،الحشمونيينتمرد:ميخانيل،يوناافى)6(

.917ص،الهللينستيةالفتر-:مناحم،شترن)7(
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المدنهذهقوةمنخشيتهدفعتهوقد،الأردنعبراليونانيةللمدنذلكبعديهوداتوجه

قواتهبتنظيمذلكبعدقامثم،أيامثلاثةمسيرةالصحراءعبريتقدمأنللملكوولانها

،المدنمنوغيرهاوالكركوبصرالبصرةاحتلالفىنجحكما،بهموالإيقاعالأعداءومطاردة

جورجياسضدوعزريازكريابنيوسفالقائدينمنكلبينالصراعاحتدمالوقتهذاا-فى

)1(،فادحةخسائروتكبيدهما،هزيمتهمافىنجحالذىالسلوقىالقائد

وحبرونمريشةفهاجمألومعلىبحملةقام،السابقةحملاتهمنيهوداعودةوبعد

قامأنذلكبعدي!دالبثوما،وثنئامعبذادمروهناك،أشدودأبوابحتىووصل()الخليل

كما،يافاليهودإغراقمنارتكبوهقدكانوالمانظزايافاأهلمنفيهاينتقمأخرىبحملة

)2(.باليهودفعلوهفيمايافاأهلأهلهاساندحيثيفنهميناءدمر

الأنحاءتلكفىالمكابىيهوداأرسلهاالتىالمتعددةالحملاتتلكهنانظرنا!يستوقف

نأنرىفإنناالحدهذاإلىوصلتقديهوداقوةتكونلأنتصورناعدموإزاء!المختلفة

لاذلكوعلى،المبالغةمنالكثيرعلىتنطوىالمكابىي!دالقوةالمؤرخونيذكرهاالتىالأعداد

والمرعومة.الكئيرةالحملاتبهذهقامقدي!دايكونأننقبلأنيمكن

فىالقلعةظلتحيث،مقسمةالقدسظلتفقد،الكئيرةالمكابىيهوداانتصاراتورغم

حاصرثمومن،الدينيةالطقوسلتأديةالأتيناليهوديضايقونظلواالذينعرقينالمقأيدى

)3(.حملاتهمنانتهائهفورق.م،162عامفىالقلعةي!دا

وأ،طويلةلفترةمبالاةبلاالمكابىيهودالأعمالتنظرأنالسلوقيةالمملكةتستطعلم

يستولىأنمخاوفهاازدادتقدحيث،تائافصلأالمملكةقلبعنفلسطينبفصللهتسمح

وبالفعل)4(،ي!داعلىللهجمخطةلإعدادالعودةليسياسقررثمومن،القلعةعلىيهودا

.49ص،إسرانيلتار-كتاب:زنيف،يعبتس()1

لفترةكارتاأطلس)،هتلمودفىهمشنا،شنىبيتلتقوفتكارطاأطلس.:ميخانيل،يوناهافى)2(

.28ص،7491(القدس)،(والتلمودالمشنا،الثانىالمعبد

.08ص،إسرانيلشعبتار-مختصر،جرتسوفسكى)3(

.102ص،الثانىالمعبدفترة،مناحم،شترن)4(



لفكللقدنىسوتاواتجها)+(،كبيزاجيشاالخامسأنطيوخوسالسلوقىوالملكليسياسقاد

لملاقاتهماأسرعيهوداولكن،الجنوبوهوألا-جديدطريقخلالمن-للقلعةيهوداحصار

وهناك-،صوروبيتالقدسبين-زكريابيتعندالجيشانالتقىوبالفعل،القدسخارج

علىمتغلئا-بالفرارلانوالذين-ورجالهالمكابىيهوداومطاردةيهودااقتحاماستطاع

علىحفاطابالفراريهوداولاذ4قتيلأيهوداشقيقإليعازارسقطوقدهذا،السلوقىالكمين

ليسياس،السلوقىالقائدأيدىفىصوربيتحصنسقطالأثناءهذهوفى،قوتهمنتبقىما

سنةهىالسنةهذهكانتحيثكبيرةخطورةالحصارلهذاكانوقد،القدسحصارفىوبدأ

التمردآنارإزاالةفىبدأثمومن،القدسعلىليسياسسيطرةلسهولةأدىمما)+8(،التبوير

)1(.ومظاهره

بمكانةطالبواالذينالوزراءأحدفيليببقيادةسوريافىقوىتمرداندلعالأثناءهذهوفى

معالحرببإنهاءقامفقد،قواتهيقممئمألافىليسياسمنورغبة،الملكموتبعدليسياس

لليهود،أخروعدلتقديمليسياساضطرهذاوإزاء)2(،فيليبلملاقاةلأنطاكيةوالعودةاليهود

يعيشونيتركهمسوتفإنه،اليهودمطالبعلىونزولأالخاسىأنطيوخوسالملكباسممقزا

تمقدكانهذاأنحيثبجديديأتلمهذاأنغير،دينيةحريةوفى،أبائهملشرانعطبفا

يهوداعنالحسيديمجماعةانفصلتالأثناءهذهوفى.م)3(،ق164عامفىبالفعلليهودا

الصدامأنرأواقدحيث)4(،الدينيةالحريةوهوألاالحربمنمبغاهمحققوافقد،ورجاله

)+(

88(

)1(

)4(

فارسألف02!المشاةمنألف001مقيتكونكانالسلوقىالجيشأنالأولالمكابيينسفرويذكر

0053،المشاةمنألف011منيتكونكانأنهفيذكر13/2()الثانىالمكابيينسفرأما.فيلو32

اليهودية.التاريخيةالروايةحقيقةفىنتشصلأنيدعونامما،مركبة003،فيل22،فارس

)23الخرس!سفرفىواردهولماطبفا،لإراحتهازراعةدونالأرضفيهاتتركالتىالراحةسنةوهى(

لبح!وتتركها،فتريحهاالسابعةالسنةفىوأماغلتكوتجمعالأرضتزرعسنينست.12(-01/

..شعبكفقراء

تمردمنفلسطين)ه.بركوخباميردعدهحشمونانيممميرديسرائيلارتس.:شموئيل.سفرائى

.258ص،فلسطينتار-كتابفىمقال،(بركوخباتمردوحتىالحشمونيين

(2)،ح!3س!"03!.،،+ح"كة7س!0،3آ،ااح)س!ول31ول،(ط5!4هولأو72)"!.862.يمس!+*ح!لم!ح3لمةولح

أ"اهاص!لأ(.3.ولأو85.)".396.

(3)ء+طح531؟!ع،6+س!)حطحاولأفىأ،حس!أ7أاأ2فى،ه!.228.0.

.69ص،إسرانيلشعبتارلخ:ن.ى،سمحونى
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للحربالتطوعدافعلديهميعدولم،رويذارويذاخماستهم-ثموهن،انتهىقدالدينى

السلوقى،للجيشالتصمدىفىوفشلهالمكابىيهوداقوةلإضعافأدىمما،قبلذىمثل

إلىالدينيةللحريةالوصولتتجاوزكانتالمكابيةالحركةأنإلىيشيرماهذافىولعل

وبينبالعدرانيبادؤوهملموالذين،أعدائهممحاربةمنهذاعليهينطوىبماتوسعيةطموحات

)1(.فحسبالدينيةالحريةعلىالحصولهوالأساسىهدفهمكانالذىالحسيديم

عودتهعدمليضمنالمكابىي!داأقامهاالتىالأسواربعضبتدميرليسياسقاموقدهذا

منيلاوسمنليسياساتخذحيث،الأملخيبةذيولجروافقدعرقينالمقأما)2(،ثانيةللتمرد

إلياقيمهومتأغرقأخزاكاهئامنهبدلأوعين،وأعدمهللفداءكبشئاالمتأغرقا!برالكاهن

ذلك)3(.لرنحالوااليهودولكن،منصبهمهامليتولى)8(،ألكيموسإلىاسمهغيرالذىهذا

وقتلالتمردإخمادفىنجحاقدليسياسومعهأنطيوخوسالملكأنرغمأنهوالحقيقة

فقد،طويلألهيدملمالحكمأنإلا،التمردقبلعهدهالسابقبالمملكةوالعودةفيليبالمتمرد

فىمعهرهينةكانالذىالأولديمتريوسا!برأخيهلابنشرعئاالسلوقيةالمملكةألت

الرومانىالشيوخمجلسعلىالأولديمتريوسألح،الرابعأنطيوخوستوفىوحينماروما)4(،

وصىيحكمهمتفسخاوبلاطاصغيزاملكاأنبيد،يقتنعلمالمجلسولكن،العودةطلبفى

تجرأثمومن،صديفاكانولوحتىطموحشابملكمنأفضللهو،ليسياسمثل

الوصولمنتمكنوهناك،لطرابلسالشيوخمجلسأعضاءأنفرغمالهروبعلىديمتريوس

)5(.العرشلكرسى

.917ص،الي!دىالمجتمع:دانيال،شفارتس)1(

!2)ء+طح3أمم!5-،،+ح؟احاحولأفىنأحء71أاأ42ق5ول.".822.

كانوقد،الحسيديمأكبرأحديوعزربنيوسىأختابنوهو،هاروننسلمنالكاهنهذاهـشحدر)+(

،8918(القدس)،إسراثيلبنىتار-،يهودابن:راجع،ألكيموساوياقيموساليونانىاسمه

.صر،181

.917ص،السابقالمرجع.ي!دابن)3(

.401ص،إسرافيلتار-كتاب:زنيف،يعبشى()4

.43ص،3991(بيروت).السلوقيينعصرفىسورية،رانفمفيد!العابد)5(
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الكيموستوجه،الملكإرادةوتحديهم،منصبهمهامالكيموستولىاليهودرفضوأمام

قوةرأسعلىبكحيديسوهوقادتهأحدبإرسالالملكقاموبالفعل،الملكأمامشكواهبعرض

حاكمتيمارخوستمردبإخمادانشغلحيث،منصبهمهامالكاهنتقليدلتومنعسكرية

بابل)1(.

نصبحيث،الأولديمتريوسهالملكلإدارةحقيقئاخطزايشكلالتمردهذاكانوقد

أنطيوخوسالملكأصدقاءمنكانكما،الشماليةالأقاليمعلىحاكضانفسهمنتيمارخوس

سعتاهذاإعلانهفوررومابهاعترفتكما،وفاتهبعدملكانفسهأعلنفقدثموهن،الرابع

)2(.السلوقىالمملكةلإضعافمنها

الطائفةفانقسمت،والسلامللتشاورالي!دبدعوةفقام،الطيبةبالنوايابكحيديستظاهر

قبلت،بكحيديسفى-لعتهلعدمالذهابيهودارفضحينففى،وفعارضمؤيدبيناليهودية

التىالدينيةبالحريةراضين،بكحيديسفىثقةالأجواءلتنقيةالذهابالحسيديمجماعة

الحسيد!يمفتحالمنطلقهذاوهن)3(،المحاربينصفوتفىالانخراطرافضين،عليهاحصلوا

الحسيديممنستينبقتلهامحتىدخلهاأنماولكن،ورجالهبكحيديسأمامالمدينةأبواب

قمعمحاولاتإفشالعلىالمستمرةومساعدتهم)4(،البدايةمنذللتمردبانضمامهمذلكمبرزا

)5(.السلوقىالملكقراراتتنفيذرافضين،التمرد

شعرأنوما،عدوهواستنزافصفوفهبتنظيميهوداقام،بكحيديسفعلةعلىورذا

-قوادهأحدبقيادةجديدةقوةالملكفأرسل،الملكعونطلبحتىقوتهبضعفالكيموس

وصلأنفما،بكحيديسعنكثيزايختلفهذانيكانوركانوقد،للقدس-نيكانورويدعى

يهودافلبى،للصلحيهودافدعا،اليهودتجاهالطيبةنواياهعنأعربحتىللقدس

!481ص،لهللينستيةالفتر-ا:مناحم،شترن(1)

،لألاهلاهء+!احلأس!ولحهه4!أآهأيا!كلةأا)أ30،3.لا.880

اليهودبينالتحالف).هسفيرا.لفنى161بشنتسافىهيهوديمبنهبريت.:مناحم،شترن)2(

.4ص،)8691(51صهيونفىمقالقم(161عاموروما

.801ص،إسرائيلتاسكتاب:زنيف،يعبشى)3(

.91ص،الحظرقراراتخلفية:ى،لفين)4(

(5)ولأ+ه3هول.!.*..،+ح)حل!فىولولك!4عهول،لة+ا.ح(صآهول4هول.81و5")05105
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حدثبماالملكيعلنألكيمدسا!برالكاهنأرسلالمحادثاتبدأتوحينما)1()8(،دعوته

مكبلألأنطاكيةيهودادإر!سالسياستهتغييرمنهطالئاالملكلهفأرسل،قائدهضدويثيره

أماميتبقىيعدلمثمومن،نيكانوروجهمنبالفرارلاذبذلكيهوداعلموحينما)2(،بالأغلال

ارتدهناكبهزيمةئنىولكنه،سلمهكفربجواريهودالملاقاةفخرج،الحربسوىنيكانور

هذهفىيهوداموقفمننتعجبأنسوىنملكلاأنناوالحقيقة)3(.القدسلقلعةأثرهاعلى

شكوكه،صدقلهتبينوقد،فيهشاكارفضولكنهللسلامقبلمنبكحيديسدعاهفقد،المرة

.؟!المرةهذهالتفاوضيقبلفلماذا

فىالمتزايدةشكوكهلهذاأضف،الأرواحفىفادحةخسائرنيكانورتكبدأنوبعدالأن

أخرىمناطقمنقواتباستقدامطلبهالسلوقيةالمملكةلئتفقد،اليهودمنجنوده

بهميمرأنواستطاعحورونبيتمعبرعندالجديدةبقواتهفيكانورالتقىوبالفعل)4(،لنجدته

عندوعسكرجيذاتنظيفاجيشهيهودانظمالآخرالجانبوعلى،وعورتهرغمبنجاحخلالهمن

مم.ق161عاممارسشهرمنعشرالئالثاليوموفى،حورونبيتبجوارحدسمةمنطقة

ففز،شكلهاتحددفقدبدايتها)8(،فىنيكانورالسلوقىالقاندسقطوحيث)5(.المعركةدارت

الثالثيومأصبحثمومن،للقدسوقواتهيىاوعاد،مشتتينجزرلحصنالقائدذلكجنود

الكاهنألكيموسأما،(نيكانوريوم)عليهأطلق،اليهودعندرسمئاعيذامارسمنعشر

)6(.لأنطاكةفزفقد

.011ص،إسرائيلتار-كتاب،يعبشى)1(

يهودافيتز!ج،للزواجيهوداصديقهنيكانوريدعوأنلدرجةحميمينصديقينأصبحاقدأنهماوالحقيقة)8(

من:مندهشيننتسالىلأنيدعوماذلكفىولعل،الداميةالأحداثهذهخضمفىالراحةفترةهـلقضى

ذلبه:فىراجع،المحتلالسلوقىالقاندصديقوهوالدينيةالطائفةحريةعنيدافعأنليوداأين

لأكة!،لمس!ح+!هثماهآه!!حء!الاامح!31."333.

.801ص.إسرائيلتار-كتاب،يعبشى)2(

.186ص!الهللينستيةالفترة:مناحم،شترن)3(

.026ص،الحشمونيينتمردمنذفلسطين،رنيف،سفرائي)4(

ول"35احفى*حا.510.!83ص،شعبناتار-،وسفيفكندطا)5(

هىهاوقالوا،القدسبأبوابوعلقو.أطرافهبقطعي!داجنودقامنيكانورسقوطعقبأنهالتلمودويرى)+(

0.16/1تعنيت،البابلىالتلمود:ذلبهفىراجع،القدسمنيسخركانمنجثلأ

.131ص،إسرائيلتار-كتاب،زئيف،يعبشى)16
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فلم،السلوقيةالمملكةإضعافنحوارومانجانبمنحثيئاسعئاالوقتهذاصادفوقد

سياسةوضحتوقد)1(،الرومانأيدهالذىالوضعهذامنللاستفادةيسعىأنغريئايكن

نأإلىقبلمنأشرناكماالسلورقىالعرشالأولديمتريوستولىظروففىتلكروما

الرومانمنعلمغيرعلىإيطالياغادرقد-كرهينةروهافىيقيمكانالذى-ديمتريوس

منالاستفادةيهوداأرادوقد،شرعئاملكابهتعترفأنلل!هارفضتحيث،سورياقاصذا

الملكتحدىفىالحركةحريةهنمزيذالهيتلحعهذاالرومانمعيعقدكىالقائمالوضع

قيلبعينهابنودعلىالاتفاقوتم،أرادمالهتموقد،المزعزعهذاموقفهفىوهو،السلوقى

بأنديضتريوسإلىإعلائاوتضمنت،الملاعلىوأعلنتالنحاسمنألواحعلىنقشتأنها

العهدلهذاروماقطعفىيش!البعضأنغير)2(،ووهاحليقابوصفهيهوداعنيدهيرفع

يرىكما،العهدهذاوجودفىيشصص!"313()3فيشرهوفها،المكابىي!دامعنفسهاعلى

شقيقشمعونعهدفىإلاالعهدهذاتقطعلمروماأن(ولالث!!"3)ح،1"*وايتشيروين

حتىكانتلحربقاندمجردمععهذاروماتقطعأنالمقبولغيرمنأنهأساسعلى،يودا

)3(.عصاباتحربالوقتذلك

عليه،تترتبملموسةنتائجنجدلافإننا،قطعهعدمأوالعهدقطععنكانماوأئا

)4(.محددةفائدةبأيةالي!دعلىيعدلمبأنهالقولنستطيعوبالتالى

المكابئ:ي!دا.ومقتلوالسلوقيعي!دا.يينالحرييبماالعملياتاستئناف

فأرسل،المكابيةللحركةللتصدىتيمارخوستمردقمعفىنجاحهبعدديمتريوسأسرع

هذاتوجهوقد)5(،المملكةمنالغربىالقسمفىالعسكرىقائدهبكحيديسالغرضلهذا

غربىأربيلحتىالجليلعبرالسلوقىالجيشعناصرأفضلضمكبيرجيشرأسعلىالقائد

السلوقىالقائدتوجهثم،شديذاانتقائاالمدينةهذهبيهودأنزلوهناك،طبريةبحيرة

.026ص،الحشمونيينتمردمنفلسطين:زنيف،سفرائى)1(

.12ص،سيااليهودبينالعهد:مناحم،شترن)12

.21-18ص،السابقالمرجع)3(

.131ص!إسرائيلتار-كتاب:زئيف،يعبشى)4(

يأ+هفىهول"*هول!لةالا!س!ا".أأة،،لة+أكةول..ول..ث!ص!"،751أ23ول4حح!،لأس!!س!ه04،يدء"!4!ثعة*ءلا!

3ه.مم!م1)689..610.

(5)!كة-*مم!هط،74!ول4!كه*ء4حه،ح!لاس!.376.03.
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وعرةممراتعبرمسيرتهواصلثم)1(،السامرةإلىومنها(بيسان)شانبيتإلىذلكبعد

مفتوخاللقدسالطريقأصبحثمومن،المكابىيهودايتوقعهلمماوهو،يهوداجبالفى

)2(.ساعاتستعنلايزيدوقتفىللقدسوصلتقدالحملةأنقيلحتى،أمامه

البيرةغربجنو*يهودافيهعسكرالذىالوقتفى،البيرةفىالسلوقىالجيشعسكر

كيلوسوىالقوتينبينيفصليعدلموهكذا)3(،رمللهشرقجنوبإلعساهيسمىمكانفى

يعسكركانحيث،إلعساهلمنطقةالكبيرجيشهرأسعلىبكحيديستقدم)4(،واحدمتر

يقدركانيهوداقواتعددأنفيذكر،بكحيديسقواتمنبالطبعأقلقواتهكانتالذىي!دا

بالكامل،يهوداجيشهويهودىجندىآلافثلاثةمقابلفىفارسوألفىجندىألف02ب

فىيهوداتاركةبالفرارلاذت،الكبيرةالسلوقىالجيشأعداديهوداجنودرأىوحينما

)5(.فقطقواتهمنجندىثمانمائة

الذىالمعانىتداعىمننوعلهو،النجوهذاعلىاليهودىالجيشحجمذكرأقويبدو

لتشيرالقديمالعهدفىالأعدادهذهوردتمافكثيزا،اليهوديةالكتاباتفىنجدهماكثيزا

7ء2(،13/2،24/3)الأولصموللأسفارفىتمثلماوهو،اليهوديةالقواتلحجم

للحدثيعطىالذىالإسقاطمننوعوهو)6(.)16/11(القضاةوكذلك7/3-4()وهوشع

القديم.للعهدباسنادهكبرىأهميةوهصداقيته

التىأفكارهمسوىتعكسلاالمؤرخينمنكثيركتاباتأننرىأنعليناينبغىكما

القوةحجمتقلصأوهناالواردةالانسحابفقصة،حدثتبعينهاوقائعلتفسيريضيفونها

تفسيزااليهوديةالهزيمةلتفسيرالسعىهوالمؤرخينهؤلاءعندمرجعها،فيهالمبالغاليهودية

)7(.الأخيرصراعهفىالبطلدورأهميةمنيقلللا

.!131ص،إسرائيلتار-كتاب:زنيف،يعبتس)1(

الثانيةبكحيديسحملة)،.إلعساهقرابفىبكحيديسشلهشنىهمساع.:بتسليل،بركوخبا)2(

.016ص،فلسطينفىالسلوقيةالفتر-كتابفىمقال،(إلعسا.ومعركة

.918ص،الهلليستنيةالفترة:مناحم!شترن)3(

.162ص،الثانيةبكحيديسحملة:بتسليل،بركوخبا)4(

.141ص،إسرانيلتار-كتاب:زئيف،يعبتس)5(

.167ص،الثانيةبكحيديسحملة،بشمليل،بركوخبا)6(

اكلة!ح+،،احا"ه!اه،5لملا)ثح!ح"!حح!."611!167ص،نيةلثاابكحيديسحملة،بتسليل،بركوخبا)7(
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فىوالراجكينالرماةووضعوأيسرأيمنجناحينإلىجيشهقسمفقدبكحيديسأما

ميمنةعلىبالهجومورجالهيهودابادروقد)1(،الأيمنالجناحقيادةبنفسهوتولى،المقدمة

القائدمعلهسابقلقاءفىذلكقبلحدثمانحوعلىقائدهاهزيمةبأمل،السلوقىالجيش

حتىيطاردهافأسرعيهوداأمامانسحبتالسلوقىالجيشميمنةولكن،نيكانورالسلوقى

منالمتبقىالجزءعلىءالقضاالسلوقىالجيشميسرةساتطاعتوهنا)2(،الجبالمنحدرات

جيشملاحقةفىالسلوقيةالقواتمضتثم4الضعفبادىبالطبعكانماوهو،يهوداجيش

علىنقضىأنطبيعئاأمزاوكان،السلوقيةبالقواتمحاطةالقواتهذهأصبحتحتىي!دا

صريغا)3(.المكابىيهودايسقطوأن،الباقيةاليىيةالقواتهذه

فقدأنبعدلهينبغىكانحيث،المعركةلهذهإدارتهفىالمكابىيهوداأخطاءوتبدو

عنهغابفقدكذلك)4(،وقريةكبيرةقواتءوراأملبلامطاردةفىينساقأن،جيشهخلاصة

يهوداخططعليهتكونأنيمكنماوعلم،القدسفىلفترةعاشقدكانبكحيديسأن

عاممنإبريلفىعليهقضىالذىالفخهذاإليبكحيديساستدرجهثمومن،جيذاالمكابى

3)5(.ق016

قيادةوانتقلت،عهدهالسابقالأوضاععادتق.م،016عامفىالمكابىيهوداوبوفاة

أعوانالتفالآخرالجانبوعلى)6(،ألكيموسا!برالكاهنبقيادةالمتأغرقينليدالطائفة

القادةمنيكنلمأنهرغم)7(،الأوضاعتغئرقيادتهفىآملينيوناثانأخيهحوليهودا

)8(.عدوهمعليللقضاءالفخاخلإقامةيلثونممنكانبل،الجسورين

.411ص،إسرانيلتار-كتاب:زئيف،يعبشى()1

.091ص،الهللينستيةلفتر-ا،حممنا،شترن)2(

.411ص.ئيلراإهر-تاكتاب:زئيف،يعبش!)3(

.916ص"الثانيةبكحيديسحملة:بشمليل،بركوخبا)4(

.122ص،الحشمونيينتمرد:ميخانيل.يونااكلى)5(

منالحكامأوانل)،شمعونثىيوحنان-هحشمونانيمهشليطيمرشونى.:يوسف،ك!زنر)6(

.126ص،إسرانيلشعبتار-كتابفىمقال،(وشمعونيوحنانالحشمونيةالأسرة

.912ص.اليودىالمجتمع:دانيال،شفارتس)7(

)8(ث!ول"3،اح،فى"ح)."52.
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وأعوانهوأسرتهيوناثاناستقرأن،يهودافىاحتدمالذىالصراعذلكنتائجمنكانوقد

فىالمقيمةالطوائفمععلاقاتهناكأقامحيثالأردنشرقىي!داصحراءفىلهمملضفى

المملكةضدالصراعذلكمنالحقيقيينالمنتفعينالأنباطمعفتحالف،الحدوديةالمنطقة

بلادبينالنشطةالقوافلتجارةعلىالعصرذلكفىسيطرالذىالشعبذلك)1(،السلوقية

خلفاءتقاعسبسبباستقلالهعلىالحفاظاستطاعوالذى،الشماليةوالمناطقالجنوبيةالعرب

منبحزاالعرببالدعلىالاستيلاءيقتضىالذيالأخيرمشروعهلتحقيقالعملعنالإسكندر

واحد)2(.وقتفىوالغربالشرقجهتى

ورجالهبمهاجمتهقام،يوناثاننشاطبخطورةالسلوقىالعسكرىالقائدعلموحينما

بأمواليوحنانأخيهبإرسالقامالأموالعلىالخوتمنطلقفمنيوناثانأما،ومطاردتهم

العربيةيعمرىقبيلةأبثاءأيدىعلىحتفهلقىيوحثانولكن،ايانبا!طلدىليودعهاالأسرة

)3(.بعدفيمامنهمللانتقاميوناثاندعامما،ميدبامنطقةتسكنالتى

لدعمانتظازابالاختباءرجالهأمر،المواجهةعلىقدرتهبعدميوناثانأحسوحينما

أسرعحتى،الاختباءهذامغزىالسلوقىالقائدأيقنأنوما،يهودامنالقادمأعوانهم

صوروبيتللقدسالطريقفىجزر،تمنه،حورونبيت،أريحامنهاكانالمدنبعضيحصن

فىبسجنهموقامرهائناليهودبعضأخذفىالأمرآخرنجحكما،للخليلالطريقفى

)4(.القلعة

نألبثمافإنه،معتدلأمتأغرفايهودئابصفتهتسامحمنألكيموسأبداهمماالرغموعلى

والذىللهيكلالمساعدالداخلىالسورفىثغرةإحداثعلىأقدمحينمااليهودغضبأثار

ظلتوقد،دماغيةبسكتةمصائاذلكإنرتوفىأنهقيلوقد،اليهودوغيرابيهودبينيفصل

ودولةالهللينستيةالفترة)،.هحشمونانيممدينتأوههلينستيتهتقوفا..:أوريئيل،ربافورت)1(

.591ص،فلسطينتاريخكتابفىمقال،.الحشمونيين

افارسنبيل:ت،%ا،(العربيةوالإمبراطوريةالعرب)الإسلاميةالشعو*تاريخ.كارل،بروكلمان)2(

.21-02ص،8491(بيرت)،بعلبكىمنير

)3(.عأ!س!ءك!اول30،3لأآهحط،)"فى"ح.2أوةن!أمح!اه.قص!6+أ"،3لامهآه،اس!!2580.133.

.128ص،الحشمونيةالأسرةمنالحكاماوائل،يوسف،كلاوزنر)4(



67

السلوقيونالقادةخلالهايستطعلم)1(،سنواتسبعقرابةبعدهمنشاغرةالكاهنوظيفة

)2(.الوظيفةهذهلشغلالمناسبالشخصاختيار

ظئا،المختلفةالمدنفىتركهاالتىالحامياتعلىمعتمذايهوداتركفقدبكحيديسأما

هدأتهناومن،والمتشددينالمقغرقينبينالتوتراحتدامفىالسببكانألكيموسأنمنه

تجميعفىاستغلهاولكنه،القدسدخولورجالهيوناثانيستطعلم،عامينقرابةالبلاد

خصومهقوىتستنزفهجماتشنفىبدأثم،يهوداأخيهبموتتشتتالتىالقوات

)3(،ءالندالئىالذىبكحيديسالسلوقىبالقائدلاستنجادهمأدىالذىالأمر،المثغرقين

بيتشرقجنو*بتسىبيتفىالمتمردجمقبكحيديسوحاصر،الطرفينبينالمعاركفاندلعت

السلوقىالقائدجهودأضاعتالسليمةالمتمردينوتحركاتالصحراءظروفولكن،لحم

التىالشمويةقبولقزر،المتأغرقينهؤلاءنجدةفىبتورطهبكحيديسشعروحينما،وقواته

)4(.يوناثانعليهعرضها

شريطةلليهودعاناعفؤابكحيديسبمنحتقضىتسولةعلىالطرفينبينالاتفاقتموقد

)5(.الأسرىبتبادلالشمولةقضتكما،القدسشنونفىالتدخلعدم

معالاتفاقهذالتوقيعالسلوقىالملكدفعتالتىايأسبابعننتساعلأنلنايعنوقد

منأكثروفيمتعددةمشكلاتمنالسلوقىالملكواجههفيمالذلكتفسيزانجدولعلنا،اليهود

،الصغرىأسيافىبرجامونملكأتالوبستحدياتيواجهأنعليهكانالشمالففى،جبهة

منذسياستهاورسمتالسلوقيينأملاكمنأجزاءاقتطاععلىأساشاقامتالتىالمملكةتلك

لتنفيذالظروفهذهفىأتالوسنشطوقد،هؤلاءحسابعىنفسهاتقوىأنعلىالبداية

فرصةأىتنتهز-وذكرناسبقكما-الأخرىهىكانتالتىرومافيهاتساندهسياسة

)1(،عأ!س!53أول30،3لأآهس!،لأ،3*ح).20أوةأهأءد!ن!،فأس!+أط30،3لأآه!اح،9250.133.

(2)عح،س!03+ح11حولأ3ول"072.0.

.128ص،الحشمونيةالأسرةمنالحكاماوانل،ل!سف،كلاورنر)3(

.791ص،الحشمونييندولة:)ورينيلهربافورت)4(

(5)س!ع،س!3،ولء11ولس!أ3ول،172.0.
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جزيرةشئونفىالسلوقىالملكتورطعنفضلأهذا،السلوقيةالمملكةضدالمتاعبلإثارة

)1(.البطلميةالمملكةحكمتحتتزاللاكانتالتىقبرص

وضعتأنهاالواضحمنأنهغير،التحديدوجهعلىالاتفاقيةبنودنعلملاأنناوالواقع

الحشمونيةالأسرةبأننقوللأنيدعوننامما)2(،السلوقيةسو!ياملكرحمةتحتالكابيين

علىوالفرالكرعلىتعتمدعصاباتحربتتزعمأسرةمجردكانتالتمردحركةقادتالتى

عهدعلىالسلوقيةللمملكةتابعةلأسرةتحولتأنلبثتمانم،ووالدهالمكابىيهوداعهد

.الأسرههذهعهدفىالمزعملهودااستفلالشفىمما،لونانان

بتسعةالقدسشمالالواقعةمخماشإلىالسلوقيةالسلطاتموافقةبعديوناثانانتقلوقد

مضاعفةفىيوناثانخلالهانجح)3(،سنواتخمسطيلةالأحوالهدأتوبذلك،تقريئاأميال

)4(.قوات

:يوئاثانوموقفالسلوقغالييتفىالأسريالئزاعأخطارتئاقم

هلكأتالوسإلىوأوحت،السلوقىالملكظروفكعادتهارومااستغلت..مق152عاموفى

بأنطيوخوسالشبهشديدكانغلائاأتالوسفانتقى،بهالإطاحةبمهمةللقيامبرجامون

ولكنهبالاسيدعىالغلا!هذاكانوقدالرابعأنطيوخوسابنهوالفتىهذاأنوادعىالرابع

ملكالسادسبطلميوسمنكلدعمهفقد،يساندهمنوجدوقدهذا)5(5ألسكندراسماتخذ

اعترافالدعىهذاينالأنهىالتاليةالخطوةكانتوقد)6("كبا!وكياملكوأريارتسمصر

حاجةفىالمجلسهذايكنولم،السلوقيةللمملكةشرعئاملكابهالرومانىالسناتومجلس

ختامفىفأصدر،السلوقىالعرشفىالدعىهذاأحقيةعنمستفيضشرحسماعإلى

)7(.(والده)عرشفىبالاسبحقفيهاعترفقرإزالرومازيارته

(1)لا"33اس!ا"لىس!*35.0.3،ححعح،،ولاس!احولأفىول،".127.

"87ص،1291()وارسو،(إسرانيلشعبتاريخ)..يسرائيلعمتولدت.:و1،ربينوفيتش)2(

1،لةول!س!؟ا!*335."!كل!!136.

)3(لاكأ33اح،ا.؟"ح)."54.

.912ص،الحشمونيةالأسرةمنالحكامأوانل:يوسف،ك!زنر)4(

(5)وله+أ03ول.ول5وللالة+ا!ا".21.

.302ص،الثانىالمعبدفترب:مناحم،شترن)6(

.131ص،السلوقيينعصر،العابد)7(



عكاباحتلالقامالمنطلقهذاوهن،الملوكمنعددبدعمهعضذاالآقلسوريابالاسعاد

جناهاالتىالدوليةبالعزلةالأولديمتريوسالملكأحسوحينما)1(،المؤقتةعاصمتهبهاوأقام

يسالمهيوناثانإليفأرسل)2(،أملأىمنهايرجىطائفةأيةعنالبحثبدأ،نفسهعلى

بحريةوعدهكماالي!دمنالرهاثنأطلقأنهمنها،الأخرىالامتيازاتبعضعليهويعرض

علىللمحافظةعاجلةخطواتاتخاذفىوشرعالفرصةيوناثاقانتهزوهنا،قواتتجنيد

منطقةوحمئن،المدينةعلىوسيطرللقدسالقيادةمقرنقلأنهذلكمن،الجديدوضعه

السوريةالجماعاتانسحبتكما)3(،القلعةفىالقائمةالحاميةدورتقفصهناومن،الهيكل

)4(.صوربيتوحاميةالقلعةحاميةعدافيما

عليهويعرض،يوناثانمسالمةفىيرسلالأخرهوألكسندرأسرع،الأخرالجانبوعلى

نألهذاأضف،ذهبتاوتاخاأورجوانئاملبممئالهأرسلبأنذلكموكأا"أكبركاهئاتنصيبه

)5(.بذلكعهذامعهوقطع،ليهوداحاكفاعئنه

كان،أخرىصلاحياتيوناثانعلىيعرضطفق،بذلكالأولديمتريوسالملكعلموحينما

عنوأعلن،مالئامبلغاالهيكلمنحكما،اليهوديةالعبادةشأنوإعلاءالهيكلتزينأهمها

عرضرفضيوناثانولكن،الملكمخصصاتمنيكونأنعلىسندىبشكلاستمراره

152لعامالمظالعيداحتفالاتمعالهيكلفىيخدموبدأ،الأعليللمزايدنفسهوباع)6(،الملك

.م)7(.ق

(1)لما"اس!33"ا،3"ء!54.0.

(2)ولعأء7030.آ،س!ول.."+ص!3هأءا!،لة4حس!ذههقحأط3،ه!عآه5احاولح؟أنأء30*ا"1:7514،(*هه،ع،4

.946.0.(3591

(3)"ا3040لما؟"***أأأ،02ة7أ+ه3هول،"5ول!++اح،".21.

243.ص،\(.مهفيلنا)،(العالمتارلئكتاب)،.عولاميمىدفرىسفر:ق،شولمان)4(

(5)،عح،ص!ع03.ص!1لما)أ،4فى!كاث!ح3أأ،3أ!لة!أول،154ا.،،لة)75:.)ل!حلأ!امح!3أو.)83.009.

التاريخيةالجمعيةمجلة،المكابيون،حسنينفؤاد،على"87ص،إسرائيلشعبتار-:ربينوفيتش)6(

،42ص،7191(القاهرة)،المصرية

ول،لةكه5531..ي)أ*س!"3أط30،5لا64لة،+،أط!ولهل!حلا!ا33حلأا199،)."26.

.99ص،إسرانيلشعبتاريخ:.تى،سمحونى)7(
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عملتوالتى،طوبيامحلهاوحلحونيوأسرةاستبعادمنذالكهانةأسرةاستبعدتثموهن

فىعاموخمسينثلاثمانةمنو!ثر،عامثمانمائةقرابةسليمانعهدمنذالوظيفةهذهفى

فيها،وتشددهمبالشرائعتمسكهارغمبذلكالحسيديمطانفةوسئمتبل،الثانىالهيكلفترة

رغمليوناثانالسلطةنقلعلىالقدسفىالحاكمةالأرستقراطيةالطبقةأجبرتلذلكبالإضافة

احتياجهمأنإلاسورياملوكأمامبيوناثانالإيقاعمحاولتهمورغم،التغيرلهذامعارضتهم

)1(.الرياحأدراجتذبالطبقةتلكجهودجعل"حروبهمفىيوناثانمثلهممنلعون

بالاسألكسندرعرضقبلقديوناثانأن-ونؤيده-شفارتسدانيالالمؤرخويرى

هى:ثلاثلأسباب

الأول.دبمتربوسوعودفى-سمتهعدم)1(

ملكوكان،السلوقيةللدولةمناوئدولىاتحادفىالد!خولفرصةمنيوناثانرأهما)2(

للسلوقين.التقليدىالبطالمةعداءبحكمالاتحادهذافىأساسئاعنصزاالبطلميةمصر

منواضخاكانماوهو،السلوقيينمعالشخصيةالسادسبطلميوسمشكلات)3(

أكبركاهئاتعيينهيوناثانعلىديمتريوسيعرضقلموديمتريوسبالاسعرضبينالفارق

داخلعاليةمكانةفىيوناثانوضعتالتىالدرجةهذه.)+(الملكوصديقليهوداوحاكفا

.)2(البلاطورجالالساميةالوظائفمنظوهة

السلوقىالملكعرضقبليوناثانأنكيف-شريكوفرمع-ثلاحظأنالآنوعلينا

منتحولثم،الملكوعدعلىبهايحافظعاجلةخطواتاتخاذفىأسرعثم،الأولديمتريوس

لعرضيوناثانقبولأنهوأيضئاهناالانتباهيسترعىومما)3(،سياستهلمناهضةأخرجانب

الدينيةالقيادةبينالجمعيوناثانقبلفقد،اليهوديةالشريعةمعيتمشىيكقلمبالاس

العهدلناويعكسه،نفسهاالشريعةهذهترفضهماوهو،واحدأنفىالسياسيةوالقيادة

.132ص،الي!دىالمجتمع:دانيال،شفارتس)1(

شئونإدارةفىالملكيستشرهاعناصرمنتتألفالبلاطرجالمنفئةعلىيطلقاللقبهذاكانوقد)8(

.184-183ص،السلوقيينعصر،المابد:ذلكفىراجع،العلياوسياستهمملكته

(2)ح+طامحط0357حولاحاولحأ3فأحأح7أاأ24نأ5ول"23.0و.

(3)لأاأ932.014.



نألذلكأضف،والسياسىالدينىالحكمبينصمويليجمعأنالشعبرفضحينماالقديم

زايد،الوظيفةهذهفىومنيلاوسياسونمثلشرعىغيركاهنلتعييننتيجةقامقدالتمرد

الكهانةانتقالضمئايعنىكانالمنصبلهذاقبولهأنعنفضلأ،الوظيفةهذهعلىمنهماكل

ديمتريوسالقانمسورياملكتسابقأما،آخرلبيتسليمانعهدمنذصالوقبيتمنالكبرى

تئيرأنفيمكن،البطلميةومصر،كبالوكيا،وبرجاهون،رومامنالمعضدالدعىوهذاالأول

يوناثانأنذلك،السلوقيةالمملكةداخلالنفوذعلىآنذاكالدائرالصراعحقيقةإليالالتفات

الطرفين-كلاأنالواضحوالأمر،السلوقيةالمملكةحدودخارجفىمؤثرةقوةذايكنلم

،العرشأجلمنالأسرىصراعهفىعليهاليهودىالتمردجانبيأمنأنأراد-والدعىالملك

فىموظفاالأمرحقيقةفىأصبحقدبالاسعرضبقبولهيونانانأننتبينأنيمكنأثهغير

)1(.السورىالملكخدمة

خلالمنسوريافىمركزهلتعزيزبالسعىانشغلوقد،السلوقىالعرشبالاستولىومنذ

بطلببالاسفتقدم،ونسبهأصلهفىتشكيكمنحولهيثاركانلما،البطلمىالبيتمصاهرة

علىالبطلمىالملكوافقوحينما،مصرملكفليوماتوربطلميوسأختكليوباترامنالزواج

)8(،يوناثانإليهدعىبهيجملكىحفلأقيمحيث،عكافىالعرسمراسمأقيمت،الطلبهذا

وأنعمأرجوانئاثوثاألبسهوقد،بالاسيمينعىفجلسحافلأاستقبالآهناكاستقبالهوتم

منالإقليمىيهوداحاكمتعنىالتىوصريدارخوس،الجيشقاندأىاستراتيجوسبلقبعليه

)2(.وعفرايمالرامة،اللدمثلالسا!ثريةالمناطقببعضكذلكعليهأنعمكما،سورياملكقبل

.013ص،الحشمونيةالأسرةمنالحكامأوائل:يوسف.كلاوزنر)1(

بهارتبطتالذى،الثالثكانبل،الهللينستيةالفترةخلالالأوليكنلمالزواجهذاأنوالحقيقة)8(

الذىوحدهيكنلمالثالثالزواجهذاأنعلى،سياسيةمصاهرةبرباطوالبطلميةالسلوقيةالمملكتان

أنههو،البطلمىالمصرىالبلاطعننعرفهماأنذلبا،وحكامهاسورياعلىالبطلمىالنفوذعود-يعكس

المدىبعضأنندىأننابل،المشتركةللإدارةخضعتقدوسلوقيةأنطاكيةمثلالمدنبعضهناككانت

ك!زنر،:راجع،البطلمىللمعياروففاعملاتهابسكقامتقدأنذالهالسلوقيةللملكةالتابمةالفينيقية

013ص،الحشمونيةالأسرةمنالحكامأوانل:يوسف

بينكانتالتىالعلاقات)،.هتلميتشسريماوهحشونانيممملختشبينهيحتسيم.:مناحم،شترن)2(

)8591(،)أ(كتاب،الأولالعام)صهيون(تسيوندوريةفىمقال،(البطلميةومصرالحشمونيينمملكة

.87ص
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أيدىفىشئونهاتركبل،مملكتهشئونإدارةفىنجاخابالاسيلقلم،حالأيةعلى

يكنلمأنهلهذاأضف،)1(المملكةداخلاندلعتالتىالأهليةالحروبعنفضلأ،وزرائه

قليلمنذأشرناأنسبقوقد)2(،ملذاتهعنيبحثضعيفاحاكفاكانفقدشعبهمنمحبوئا

وديودوتوسهيراكوسءالوزراهؤلاءأسماءمنونعرف،لوزرانهالحكممقاليدتركأنهكيف

أهلثائرةسياستهأثارتوالذى،الأيمنساعدهنعتبرهأنيمكنالذىأمونيوسوكذلك

عامللهذاأضف)3(،الأولديمتريوسالسابقالملكمقربىقتلمنبهقامماإزاء،أنطاكية

بعدالبحرإلىالسكانمعظمتحولحيث،الاقتصاديةبالأحوالوارتباطهالسكانىالتطور

المدنبعضلتعاظمأدىمما،المتوسطالبحرعلىبلادهموانفتحت،والتجارةالزراعةحياة

السابقالملكبنالثانىديمتريوسحفيظةلإثارةسبقماكلأدىوقد)4(،الساحلية

الملقببهذاديمتريوسقام..مق147عاموفى،العرشعلىللاستيلاءالأولديمتريوس

كريت-جريرةحاكمذلكفىيسانده-بالاسألكسندرالملكلمحاربةجيشبجمع)نيكاتور(

)5(.للقائهاستعداذالأنطاكيةتوجهبذلكالسلوقىالملكعلموحينما،بالعرشإياهمطالئا

الأولىالمراحلفىا+ملعلى،ألكسندرللملكإخ!مهعلىمحافطاظلفقديوناثانأما

حاكمأبولونيوسقامالأخرالجانبوعلى"الملكمقربىوأحديهوداحاكمفهو،الصراعمن

الطرفينبينخدفاتنشبتثمومن،الثاشديمتريوساطلكبموالاةوغينيقيا!سورياجوت

علاقةلاحربيةمعركةفىيهوديةقواتيوناثانأنفذوه!ا"بينهماالمعاركبعضلنشوبأدت

المملكةفىالانغماسفىيوناثانقطعهالذىالبعيدالمدىندركفلعلناكذلك)6(،بهالليهود

الحركةكانتما،امتيازاتمنبالاسمنحهماغمرةفىنسىقدتراهفهلا،السلوقية

)7(.العامةوالحياةالهلينيةمظاهرنحواليهوداندفاعمقاومةوهوألا،إليهترمىالمكابية

.94ص،(4091هرةالقا)،نيليينلإسرااتار-،هينشا،ريوسمكا(1)

.131ص،الحشمونيةالأسرةمنالحكامأوانل!يوسف،ك!زنر)2(

.38ص،الحشمونيةي!دا:مناحم،شترن)3(

.131ص،الحشمونيةالأسرةمنالحكامأوانل:يوسف،كلاوزنر)14

.38ص،الحشمونيةيهودا:مناحم،شترن)5(

.122ص،إسرائيلتار-كتاب:زئيف،يعبتس)6(

.102ص،الهللينستيةالفترة:أورينيل،ربافورت)7(



الهزيمةوينزل،الساحلىالشريطعلىينقضيوناثانرأينافقدالمعركةسيرناحيةمنأما

داجونمعبدبتدميرقامكما،أشدودبجواردارتمعركةفىأبولونيوسالسلوقىبالقائد

،--1) .)وعس!رو!

حولها،وماعقرونبمنحهبمكافاكهبالاسقام،منتصزاالقدسإلىيوناثانعودةوبعد

)2(.ذهبئاسوازامنحهأنهإلىبالإضافةهذا

:بالاسوألكسندربطلمل!سبنالعاتاتظزم

كانفقد،س!ورياعرشبالاستولىفىالحاسمالعاملهومصرملكبطلميوسكانلقد

أما،العمليةالناحيةمنالثانىديمتريوسعلىانتصارهعلىالحقيقىالباعثالبطلصالملك

الضعفهذاليستغلالفرصةبطلميوسواتتفقد،السلوقيةالمملكةضعفتأنوبعدالآن

والأوضاعالثالثةالبونيةبالحربمنشغلةكانتدالرهاأنلهذاأضف،البطلميةمصرلصالح

للساحلمتوجفامصرمنجيشرأسعلىبطلميوسخرجثمومن،اليونانفىالمتوترة

ألكسندرللملكمصاهرتهمنطلقمنأبوابهاالساحليةالمدنفتحتوهناك،الشرقىالشمالى

العرشعلىالبقاءفىبالاسفرصةتلاشتفقدحالأيةعلى)3(،حامياتهبهافوضع،بالاس

منالضائعالجزءهذااستعادةعلىمصزاسورياجوففىفيلوماتوربطلميوسظهورإثر

ألكسندرمنافسالثانىلديمتريوسالكاملتأييدهأعلنفقدثموهن،البطلميةالمصريةالمملكة

كما"كليوباترامنالزواجوهوألاقبلمنلبالاسكانماعليهعرضأنهذلكومن،بالاس

)4(.عليهمملكاالثانىديمتريوسبقبولالأنطاكيينإقناعالبطلمىالملكاستطاع

السلوقيةالحاميةلطردالفرصةيوناثاناستغل،الطرفينبينالحرباندلعتوحنيما

إطباقعلىقدرتهعدمأنإلا،ومحاصرتهاالقلعةإلىتوجههورغم،القدسقلعةفىالقائمة

ديمتريوسلتغلبكانكما،عليهاالاستيلاءفىيفشلجعلته،جيذاالقلعةعلىالحصار

الجديد،الملكلديمتريوسولاءيوناثانينقلأن،العرشوارتقانهبالاسألكسندرعلىالثانى

لم..ص،الحشمونيةي!دا:مناحم،شترن)1(

131.ص،الحشمونيةالأسر-منالحكامأوانل:يوسف،ك!زنر)2(

.42ص،الحشمونيةي!دا:مناحم،شترن)3(

(4)!ح،3ح،11س!ااولس!31ول،272.0.

http://al-maktabeh.com



7،

يوناثانأجبروبذلك)1(،لهيونائانإخلاصيثبتكافئاتعبيزاالحصارإنهاءفىرأىالذى

بضمها،لليهودسمحالتىالمناطقلبعضضمهمقابلفىللقدسحصارهعنالتخلىعلى

إلىهذا،للسامرةالإداريةالناحيةمنتخضعمناطقوهى)2(،والرامةاللد،عفرايموهى

منوزنه003مقابلالسابقةمكانتهفىيوناثانإبقاءعلىصدققدالجديدالملكهذاأن

)3(.واحدةدفعةتدفعالنضة

إرسالمنهطلبحينما،العسكريةعملياتهفىيوناثانإشراكفىالثانىديمتريوسبدأ

ثلاثةضمقداليهودئالجيشأنقيلوقد،هناكاندلعقدكانتمردلقمعلأنطاكيةجيش

ألا،يوناثانعمليات!ئزهاملمحورالإشارةعنايفيبأنيمكنولاهذا،يهودىجندىألاف

)4(،يهوديةمصالحأيةعنوبعيذا"السلوقيةالمصالحعندفاغاالعسكريةعملياتهتعددوهو

)5(.المتمردينمنالملكوتخليصالتمردقمعفىيوناثاننجحوقدهذا

انقلاباندلعفقد،السلوقيةالمملكةعرشكرسىحولالانقباتدربعلىواستمرازا

ابنهعلىوالوصىبالاسألكسندرالسابقالملكجيشقاندتريفونديودوتوسقاد.جديد

وقدهذا)6(،السلوقىالعرشفىالشرعىالملكهذاابنحقمدعتا8السادسأنطيوخوس

لاذحتىالثانىديمتريوسالسلوقىالملكمعهوحاربواعليهموملكوهالشعبأفرادحولهالتف

يوناثانإلىأرسلأنأعمالهأوائلمنكانوقد"السلوقىالعرشتريفونواحتل،بالفرار

وحاكفاأكبركاهئاتعينهجددكما،أرجوانئاومعطفاالذهبيةالأوانىوبعضثمينةهدايا

وحتىصورمنللساحلحاكفاشمعونأخاهوعين)8(،الملكقريببلقبعليهوأنعم،ليهودا

(1)أول!!اول.ي!ي!.."اول3ا+هآه،لأس!)"ك!*ح(سأ4+هولهأو76.)ه:25.

.99ص،إسرانيلشمبتارى:ت.ى،سمحونى)2(

102ص،الحشمونيينلولة:ألدينيل"رباصدت)3(

ص،الحشمونيةالأسربفترةفىمقال،.الحشمونىالجيش).هحشمونانىشسافاه.:ىشتمسان،)4(

34.

.34ص،كارتااسس"ميخانيل،يوناأفى)5(

.132ص،الحشمونيةالأسر-منالحكامأوائل:يوسف،كلاوزنر)6(

كانالملكقريبلقبأنويبدداالأصدقاءفنةالتشريفىالشملسلفىتتقدمالملكأقاربفنةكانتوقد)+(

ردا.مثلالقريبرداءكونورغم،معهيتربوناوالملكتربيةعلىيشرفونالذينعلىالأرجحعلىيطلق

الأرديةارتداءكانكما،بهيشبككانالذىالذهبىبالدبوسيتميزكانأنهإلا،اللونقرمزىالصديق

هو.القرمزيةبالعصابةالرأسوربهالذهبيةبالأساوروالتحلىذهبيةكؤوسلىالشربوحقوقالقرمزية

عصر،العابدةذلبهفىراجع،الملكلأقاربالممنوحةالامتيازاتسلسلةضمنالقديمةالمصادرتعدهأمر

.188-187ص،السلوقيين



مبرزاوجدقديوناثانأنبيد)1(،ممالالةبهداياعليهبالرديوناثانقاموقد،مصرحدود

يحفظلمالأخيرهذاأنحيث،الثانىديمتريوسعندىشخلىتريفونجوارإلىليقفكافئا

فىلتريفونانضمامهعنأعلنثمومن)2(،القدسقلعةمنالسوريةالحاميةبإخراجلهوعده

يكونوبذلك،القوىميزانفىأثرهتغيرلأىوكان،بعدحسمقدالصراعفيهيكنلموقت

التصدىفىيوناثاننجحوقدهذا،المناسبا!ش!فىتريفوندعمعنأعلنقديوناثان

أولاهاالتىللثقةأهلأ-اعتدناهكما-يكنلمولكنه،حاصورمعركةفىليمتريوسلقوات

)3(.الشخصىلحسابهالسورىوالساحلفلسطينفىيتوسعبدأفقد،السلوقىالملكإياه

:يونانانمهدفىالخاوجيبماالعمات

،(المزصكوم)يهوداأخيهعهدلتجديدسعىفقدثموهن،الخارجيةبالعلاقاتيوناثاناهتم

ذلكلتجديدروماياسونبنوأنتيباترأنطيوخوسبننومينوسمنكلبإيفادقامحيث

بكحيديسالسلوقىالقانديمنعلمهذاأنإلادد!هامعللعهديوناثانتجديدورغمالعهد)4(،

وجدواقدالرومانالسياسيينأنبيد،لنجدتهاللتدخلرومايدفعد!لم،القدسمهاجمةمن

منالأحلافهذهأنكما،متوقععدوانلأىكبيزاتهديذاوبنودهاالأحلافسياسةفى

منهاالتزائاتتدخلأنهاأساسعلىالعسكرىللتدخلمتجددةفرصةلروكاتتيحأنشأنها

التىبعهودهالتمسكفىراغئاالسناتومجلسكانولذلك،أصدقانهامعقطعتهابعهود

)5(.المملكةهذهداخلمنالسلوقيةللسلطةالمناونةالقوىمعويعقدهاعقدها

هذهفىتوجدتزاللاوكانت،اليؤنانيةإسبرطةمدينةمععلاقاتبإقامةيوناثاناهتمكما

ذلكفىصدرقديوناثانأننقولأنيمكنذدوعلى،س!هاإسبرطةبينوليةعلاقاتالفترة

)6(.(صديقىهوصديقىصديقإن)هومبدأعن

.125ص،إسرانيلتار-كتاب:زنيف،يعبشى)1(

(2)س!+حط3ة؟75هـعحي!احاولص!أ5ناءحأ7أاأ،م!نأ5ول.".623.

.001ص،إسوانيلشعبتارسخ:ن.ى،سمحونى)3(

.133ص،الحشمونيةالأسرةمنالحكامأوانل:يوسف،كلاوزنر)4(

.402ص،الحشمونييندولة:أوريئيل،ربافورت)5(

.502ص،السابقالمصدر)6(
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:يونانانسقوط

الأنطاكيينكراهيةفىتمثلتأمورعلىالثانىديمتريوسإزاحةفىتريفونأمالانعقدت

حيث،المرتزقةمنمعظمهفىتشكلالذىالجيشأفرادمنهاستاءكما،وتقلبهقسوتهنتيجة

هذاصيقرأنكما،بالاسضدحربهفىالنصرلهحققواأنبعدرواتبهملهميدفعلمأنه

الصغير،الملكهذاعلىللقضاءالفرصةواتتهوحينما)1(،ذرغابهيضيقتريفونجعلالملك

بدأالذىيوناثانالمنافسينهؤلاءمنوكان،أولأعليهمالقضاءيجبمنافسينهناكأنوجد

لاأمزاالقدسقلعةعلىلدستيلاءمحاولاتهأصبحتكما،الشخصىلحسابهالتوسعفى

به،للإيقاععكافىلحفلورجالهيوناثانبدعوةتريفونقامثمومن)2(،عنهالتغاضىيمكن

)3(.عليهالقبضوألقى،الأبوابغلقتحتىالمدينةأبوابيوناثاناجتازأنوما

داخلالقائمةالأوضاعمنالاستفادةفىفرصةيضعلمأنهليوناثانيذكرماأنوالحقيقة

النزاعبلغحينالظروفخدمتهوقد،تجاههاالروماننواياحقيقةومنالسلوقيةالمملكة

قلنافإذا،اليهوديةالطائفةشئونيونائانفيهاتولىالتىالفترةفىذروتهالسلوقىالأسرى

كالابتعاد،اليهوديةالشريعةتجاهالتزاماتمنعليهكانعماتغاضيناوإذا،فنالسياسةأن

الع!دوإقامة،الكبرىالكهانةبتوليهذاتهاالشريعةعلىالتعدىأو،والتمولهالمخادعةعن

تجعلناسياسةكرجلإليهنظرتنافىيوناثانفإن)+(!المثالسبيلعلىوالأعداءالأجاشبمع

وقد،معهايتعاملكانالتىالقوىبينالداخليةالعلاقاتطبيعةإدراكفىأفقهسعةلهنذكر

اليهودية.الجماعةشأنتقويةفىهائالوزايلعبأنفىهذافهمهمنأفاد

.هص،%\،(الب!دحروب)،.هيوديمملحموت.،يوسيفوس)1(

.65ص،العالمتار-:ق،شولمان)12

!3)را"3ح)11)!للا3.".75ة!أح3ح؟ول!لة.ع5ول!.لم!.141.04.

الواردالآثمالكاهنشخصيةمعبق-آثامهابكليوناثانشخصيةأنيرونالباحثينبعضنرىولذلك)8(

ذلبا:فىراجع،قمرانصحراءجماعةكتاباتفىذكرها

ا،ممة!إح.أ،+س!ههمم!ه3آه"،ءح،ولمح!.32.10.3



الرابحالفصل

واقرارالطانفةلقنمعوق

لحنتثمونىالحك!ابااليهودية

الأولالمكابيينسفرويضعه،بنامركمايوناثانأخيهأسربعدلشمعونالأمرأل

سمعانذاوهو)الموتفراشعلىوهومتتياهووالدهيقولحينماعليامكانةفى)2/64(

قأشكولا،(أئالكموليكنالأيامكلمنهفاسمعوا،مشورةرجلأنهأعلمإنىأخوكم

تتضحهذهرغبتهولعل،بشمعونالحشمونىالحكمتأسيسيربطأنهذامنأرادقدالسفر

)1(.متتياهوالأبلسانعلىالفقرةبهذهياكىحينما

السلوقى،الملكعننيابةالساحليةالمنطقةقيادة،أخيهعهدعلىشمعونمهمةكانتوقد

حديدوتحصين،صوربيتعنالسلوقيةالحاميةوإبعاديافالاحتلالأهلتهالتىالمكانةتلك

حدعلىأوإليهالحركةز!ثامةانتقلتتريفونيدعلىأخيهأسروحينمااللد)2(،شمالالواقعة

ونفعلحروبناحارب،أخيكيوناثانمحلرئيسناأنت)،)13/9(الأولالمكابيينسفرتعبير

.(تأمرماكل

التىالأزمةلهذهالتصدىإليشمعونيبادرأنيقتضىنشأالذىالجديدالوضعكانلقد

الثافيل!أما،الأسرمنيوناثانأخيهتخليصفىوتتمثلأولاهما،مشكلتينفىتتمثلكانت

أمزاكانوأنهخاصة،القلعةعلىوالاستيلاءيهوداعنالدفاعإحكامفىتتملوكانتفقد

فىيهوداجبالممراتغلقفىشمعونأفلحوقد،القدسلمهاجمةتريفونيبادرأنبديهئا

التىاللكوجانهمارهوأيضئافشلهأسبابمنولعل،القدساقتحامفىففشلتريفونوجه

أنهلشمعونفأوحى،للخديعةعمدحملتهبفشلتريفونشعروحينما،قواتهحركةأعاقت

مابتقديماليهوديقومأنالسلاملإحلاليكفىأنهلشمعونفأوحى،السلاملإحلاليكفى

نأورغم)3(،رهينتينالسلوقيينلدىليظلايوناثانابنىيسلمواوأن،ضرائبمنعليهم

.602ص،الهللينستيةالفترة:مناحم،شترن)1(

.702ص،السابقالمصدر)2(

.912ص،إسرائيلتا!3كتاب:رنيف،يعبش!)3(
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وابنىالضرائبلهوبعثلمطالبهاستجابفإنه،تريفونوعودصدقعدميعلمكانشمعون

)1(.يوناثانأعدمحتىشانبيتوصلأنماتريفونأنغير،يوناثان

نواياهفىشكهمنبالرغمتريفونلعرضشمعوناستجابلماذاالآننتساعلأنولنا

لهلتخفصيوناثانابنىمنالتخلصأرادقدولعله،أبذاأخيهصراحيطلقلنبأنهوإحساسه

محاولةفىعملهعليهيتوجببماقاموقدشعبهأماموليبدو،وحدهاليهوديةالطائفةزعامة

الأسير.أخيهاستعادة

كانالذىالثانىديمتريوسمعللتفاوضشمعوناتجه،يوناثانوقتلهتريفونغدروإزاء

ديمتريوسبإمداد-النواياحسنلإثبات-شمعونقاموقد!العرشعلىتريفونينافس

يهودابمنحديمتريوسقامذلكعلىورذا،المرتزقةمنجندهرواتبلدفعاللازمبالمال

)2(.كاملأاستقلالأ

التعاونفىتفكيرأىشمعونذهنمنيمحوأنهوذلكعلىالسلوقىالملكشجعماولعل

يهودايمنحأنالثانىلديمتريوستثنىكيفهنانتسا!لأنلناويعن،ضدهتريفونمع

مجردكانبل،السلوقيةالمملكةعلىرسمئاملكافيهتوجقديكنلموقتفىكاملأاستقلالأ

فالأصحذلكوعلى،المملكةلهذهالشرعىالوريثبأنهادعائهيكنفلم،العرشعلىمنافس

إياهموعدهلقاءالمالىاليهوددعملنيلمنهسعئاكانالثانىديمتريوسفعلهماأنيقالأن

السلوقية،المملكةعلىملئاتنصيبهعندتحقيقهسيتمالوعدهذاأنباعتبار،فعلئايالتحرر

السلوقية.الحاميةأيدىفىمازالتالقدسقلعةأنأيضئاهنانذكرأنوعلينا

مملكتهحدوديوسعوأسرع،يهودابتحررالثانىديمتريوسقرارشمعوناستغل

،يهوداداخلالجبالمعابرفىتتحكمكانتحيثجزرمدينةباحتلالأولأفلاتم،المستقلة

قامكما،الحصارعليهاضربأنبعدعليهاالاستيلاءاستطاعوقد،ويافاالقدسبينوتربط

تحتيهوديةوحامية،اليهودمنسكائامحلهموأحلالأصليينسكانهابطردكذلكشمعون

عافاقانذاالوقتهذافىالمكابىشمعونوالدهعينهالذىهيركانوس)+(يوحنانابنهقيادة

(301))ول؟"ح!3ا*حأ"فى"!دا4أولس!ق.73:.))7."331ة!ه،ثح!ولس!+أحنأ.كح!."253.

")2("هول.!ح5ا!لةأ!ا)احولنأ)،فى+هآه6ل!نأطءهاول3ل!3أية"!*(اح33لأا169")4.0م!.

الصبفة.يونانىاسموهو،الهيركانيينشعبعلىانتصار.نتيجةعليهالاسمهذاأطلقوقد)+(



97

وهىألا،أخرىهامةمدينةاحتلالشمعوناستطاعأخرىناحيةومن،)1(اليهوديةللقوات

المملكةداخلاحتدمتالتىالخلافاتنتيجةصدهعلىالسلوقيةالقواتتقولمحيثيافامدينة

.)2(العرشكرسىعلىالسلوقية

اعتمدحيث،كبرىمشكلةتمثلظلتالتىالقدسقلعةلاحتلالذلكبعدشمعونتوجه

أيدىفىبقاعماأنإلىبالإضافةهذا،بالمكابيينالإيقاعفىالمثغرقوناليهودعليها

حريتهم،اليهودمنححينماديمتريوسأنبنامروقد،القدسحريةانتقاصيعنىالسلوقيين

القلعةحولالآنحصارهشمعونضرب.القلعةمنالسلوقيةالحاميةخروجقرارهيضمنلم

بالخروجبالقلعةلمنشمعونسمحوهنا،الاسشملامعلىبهامنأجبرحتىالجهاتكلمن

عيذااليومهذااعتبروقدق.م،141عاممنمايوشهرفىذلكوكان،قواتهواحتلتها،منها

.)3(اليهوديةالجماعةعند

:بروها.الاتصاليجلد.شمعون

أمزاتحديهيكنلمالذى،تريفونضدتعينهقوىمعالتحالفعلىذلكبعدشمعونعمل

علىكانوقد،رومامعقبلمنأخوهقطعهالذىالعهدتجديدطالئالرومافأرسل5سهلأ

عهدمنذخبرةازدادقدكانالذىأنطيوخوسبننومينوسروماإلىاليهودىالوفدرأس

أنهبل،فقطشمعونمطلبعلىبالموافقةالرومانىالشيوخمجلسيكتفولم،يوناثان

منوغيرهاالبطلميةمصرملكالثانىإيورجيتيسلبطلميوسرسائل-لموقفهتأكيذاأرسلا

تضمنتوقد،وبرقةديلوسجزيرة،إسبرطة،بارثيا،كبادوكيا،برجامونمثلوالمدنالدول

إلىئسفمبأنطلئاتضمنتكماةعليهماليهودأعداءمعاونةمنتحذيراتالرسائلهذه

معظملأن،مصرلملكبالنسبةمهفاالأخيرالبندهذاكانوقد،يهودامنالفارونشمعون

)4(.دولتهإلىذهبواقدكانواالفارينهؤلاء

.ص!أس!ع03احولا.+ث!أولح237.0إ1مهص،إسرانيلبنىتارلئ:ي!دابن()1

.137ص+الحشمونيةالأسربمنالحكامأوائل:يوسف،ك!زنر)2(

(3)ح5،،احعحا.ول..!،+عس!ول؟ولأولءول!حح)ههم!أ4هلماحكمة3أحلمةأح7أاأ2!نأهول1(ولهول؟!هول"5991).0.

55ةأياا.!لة*اااأ3031لاآهح،لا،3"ح)."92ة.+عحا3أول3031لاولولانأا.0188ل!س!!(+س!ا،73913.).0

801،"ءكلآولث!..ح،+اهس!،طحممةلأ؟هآهس!،لاشءلةث!ل!س!ذ.!حكلة7(أ!أطح،لة.")128791وة

.138ص،5991(دمشق)،القديمالعالمفىاليى،فرجسيد،راشد!مصطفى،العليمعبد

.76ص"الحشمونيةي!دا:مناحم،شترن)4(
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الرومانىالنفوذدائرةفىداخلهكانتذكرناهاالتىالقوىهذهمعظمأننتذكرأنوعلينا

بدورالمتوسطالبحرشرقىمنطقةفىيقومبعضهاكانإذ،الميلادىالثانىالقرقأوائلمنذ

مصروملبابرحامونملكمنكلالتحديدوجهعلىبهذاونقصد،الرومانىالعميل

)1(.البطلمية

كانتاوإسبرطةروماأنرؤيتهمنانطلافا،إسبرطةمعقولةعلاقاتشمعوقأقاموقدهذا

)2(.والثقافيةالسياسيةالناحيةمنالعالمعلىتسيطران

وحاكما:أكبركاهتابشمعونالي!لبالطائفةإقرار

وضعهعلىاليهوديةالطائفةمصادقةعلىيحصلأنذلكبعدشمعونعلىكانلقد

تولىقدالحشمونيةالأسرةأنلناومعلم،الوقتذلكحتىعليهايحصللمأنهذلك،الراهن

منالأسرةأبناءعليهحصلماوأن،التمردظروفهى،طارئةظروففىالحكمأفرادها

وقد.الطائفةقبلهنوليسالسلوقيةالحاكمةالسلطةمنجاءإنما،الكبرىالكهانةمنصب

كانمنبأنعلفاحونيوأسرةفيهتشاركهاسليمانعهدمثذصالوقبيتفىالحقهذاكان

منبتصديقأى،السوريينالملوكقبلمنيتولاهاكانإنماالأخيرةالأسرةهذهمنيتولى

لهيسمحماأنذاكوضعهفىوجدقدشمعونولعل،الطانفةمنبتصديقوليسأجنبيةقوة

)3(.سلطاتهعلىالطائفةتصديققضيةبطرح

حيث،القدسفىالحاخاماتمجلسأمام..مق014عاممنأيلول18فىشمعونمثل

عسكرئا،وقائذاأكبركاهئاشمعونأختيرالمجلسهذامنوبقرار)4(،اجتماعاتهتعقدكانت

صلاحياتنقشتوقد)5(،بعدهمنلأبنانهتباغاالوظيفةهذهتوريثأيضئاالقرارتضمنكما

.902ص،الهللينستيةالفترة:مناحم،شترن)1(

.913ص،الحشمونيةالأسؤمنالحكامأوانل:يوسف،ك!زنر)2(

.121ص،إسرانيلتار-:أورينيل،ربافورت)3(

الدرلةتار-)،.انتيجونوسعدميوناثانهحشمونائيتهمدينا.شلتولدوتيها.:أوريئيل،!يافورت)4(

.64ص،الحشمونيةالأسرةفترةكتابفىمقال،أانتيجونوسحتىيوناثانمنالحشمونية

(5)ح"ح+3ءاط57ح"3اااحاولس!13اأحءأ711أ2أ!زهول923.01ة!ءأعس!مم!!ولولاعولهكلس!!ةيدفىءأس!*ا)"أل!ا-

)أول.،011!ثا.عس!4)!س!!ممة.ا.للا+س!احثمة3حةلمةول!لةح!لة+س!أأم!41)30*3.ل!.ولأو")1410.97ة

3عح،ول،ولأ3013،لأ".801.
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تفيد)+(ماليةمعاملاتعنتنمونائقوظهرت،الهيكلفىوأعلنتنحاسيةألواحعلىشمعون

هذاأن-ونؤيده-شترنمناحمالباحثويرى)1(،حشمونائيةحكومةظلفىض!أنها

بهاتناسىكما،الوظيفةهذهفىالتعينمسوغاتالطانفةتلكبهاتناستخطوةيعدالتعيين

)2(.أجلهمنالتمردقيامادعواماالمكابيون

البارثين:معالسلوقينمتاعبمنييدشمعون

أنهذلك،نفوذهتقويةفىالمضىعلىساعدتهخدمةلشمعونقدمتأنالظروتتلبثلم

الملكهذاوكان،البارثييينيدفىأسيزاديمتريوسالسلوقىالملكسقطق.م.913عامفى

الشرق،فىالسفوقيةالمملكةقوةلتدعيممحاولةفىالأولميتراداتسملكهمضدحملةقادقد

السلوقيينسيطرةأضعفممامملكتهتوسيعفىيجدعيثراداتسالطموحالملكهذاكلانوقد

الشرقيةالمناطقسكانمناستنجاداتمنالسلوقىالملكتلقاهماولعل،كثيزابابلعلى

الملكأنورغم،المذكورةبحملتهللقيامديمتريوسحركتقد،البارثيونيتهددهمكانالذين

وسقطهزيمةلقىأنيلبثلمأنهإلا،البارثيينعلىنصزاالبدايةفىحقققدالسلوقى

بداالتىالسلوقيةالمملكةسلطةمنالانتقاصإلىبالطبعهذاأدىوقد،أيديهمفىأسيزا

قد!طيوباتراالمدعوهديمتريوسزوجةأنولو،الحضيضإلىسوريافىوصلتقدأنها

مما،تريفونضديائسةحربغمارخاضتكما2سوريامدنمنجزءعلىتسيطراستمرت

فيماخشيتأنهاذلك،سيدتسالسابعأنطيوخوسالمدعوأخيهاشقيقأزرمنتشدجعلها

)3(.السلوقىللعرشالشرعيينالورثةأبنائهاوعلىعليهايقضىأنتريفونانتصرإذا

إلىينضمأنشمعونرأىالسلوقيةالأسرةأفرادبينالنفوذعلىالنزاعهذامعتركوفى

ألفىشمعونأرسل،تريفونوبينبينهالمعاركاندلعتوحينما"سيدتسالسابعأنطيوخوس

دارلئ:ن.ى،سمحونى:ذلكفىراجع،شمعونعهدفىبدأتقدالمملةسكعمليةأنالبعضج!)،(

عهدعلىإلاتبدألمالعملةسكعمليةأنإلىاخرىمراجعتذهبحينعلى.101ص،إسرانيلشعب

الباحثينأحدأنغير،81ص،الحشمونيةيهودا:مناحم،شترن:راجع،بعدفيماهيركانوسيوحنا

انظر،شمعونلعهدسكهاتار-ورجعبرقةإقليمفىبرونريةعملاتعلىالعثورتمأنهأوردقدالمحدثين

برقة،إقليمفىوالرومانىالبطلمىالاستيطاندعمفىودورهماليهود.محمدالطيب.حمادى:ذلبافى

.75ص.4991()ليييا

.81ص،الحشمونيةيهودا:مناحم،شترن)1(

.702ص،الثاشالمعبدفترة:مناحم،شترن)2(

،)"-،!أة6لة،3ول*ه،لةد"31+ه.234.0،11:751.
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دعمرفضأنطيوخوسولكن،الذهبمنمقاديرلبعضبالإضافةهذا،لمساندتهجندى

وفى،لصالحهالقائمالنزاعفىدورللعبشمعونسعىحقيقةيدرككانأنهذلك،شمعون

)1(.حتفهلقىوهناك،لأباميةتريبونفزالصراعأثناء

يعيدبأنشمعونوطالب،يهودالشئونإلتفتفقد،منافسهمنأنطيوخوستخلصوإزاء

ودفع،السلوقيةللسلطةالقدسإدارةبإعادةطالبهكماهذا،القدسوقلعةوجازريافاإليه

منوزنة005بقدروقد،ضدهحروبهافىالسوريةالقواتتكبدتهمايعادلمالئامبلغا

.)2(الملكمطالبرفضشمعونولكن،الفضة

كيندبايوسويدعىقادتهأحدالملكأرسلفقد،الملكلأوامرالإصغاءشمعونرفضونتيجة

معركةادخلفىهزيمتهفىنجحواوابناهشمعونولكن،ذلكعلىلإرغامهجيشرأسعلى

)3(.معاركهفىمرةلأولالفرسانشمعونفيها

والإشرافالتجولشمعونفيهااستطاع"الزمانمنفترةالمعركةهذهبعدالمنطقةهدأت

أريحافىومتتياهوي!داوابناهوزوجتهشمعوننزل3ق134عاموفى،نفوذهمناطقعلى

استقبلهموقد،المدينةهذهعلىحاكقاعينهوالذى،حبوببنبطلميوسالمدعوصهرهلدى

بتحريض،عليهمأجهز،الضيوفثملوحينما"الشرابلهموأعدحسئااستقبالأبطلميوس

منأرسلالمنطلقهذاومن،الجيشوقيادةالقدسبحكموعدهقدكانحيث،أنطيوخوسمن

ثم،المدينةحكمفىوالدهعننائئاهناكاستقرقدكانحيث،جازرفىيوحناعلىيقضون

)4(.فيلادلفياإلىبالفرارذلكبعدحبوببنبطلميوسقام

الصراعمنالأوضاعإليهألتلماطبيعيةنتيجةجا!تشمعونمقتلعمليةأنولاشك

كانشمعونقتلمنأننجدنحنفها،دينىمغزىأنعنوالابتعاد،المكملطةعليالداخلي

يؤكدماوهو،السلوقىالملكوبتحريض،للسلطةالوصولبدافعبذلكقامأنهكما،صهره

قيامادعتالتىالأسرةهذهسماتمنواضحةسمةكانالحكمعلىالداخلىالصراعأن

الدينية.الحريةأجلمنالتمرد

(1)ه.لأحول*ها.ك!ولأط30،3لأآهنألال!طحهأولك!أكللأحة(ل!حلأا33حلأا619.)."125.

(2)ح+طس!3أس!مم!75ح03ولاحاذحأ3،أحءاأ17أ2نأ،هول024.01.

(3)!ح،ح003ا)س!ا1ولحأك!+،572.0.

)4(أ!د!*"01!."أولول40لا،ءأوله،ه!طا140س!ا،+!،3ولس!كا(لأ.3.ول1894)،".4و5.



الخامسالفصل

عهدفىاثكابيةالحركة

وخلفائههيركانوسيوحناق

:!م(ق401-3ق134)هيوبمانوسيوحنان:.أوقي

عصيب،وقتفقالمكابىشمعونلوالدهخلقاالحكمبهيركانوسالملقبيوحنانتولى

مقتلبعدلاستقرارهاالداخليةالأواضععادتماوسرعان،للجيشوقائذاأكبركاهثابوصفه

الحشمونية.للأسرةشمعونحددهالذىالجديدالنظامعلىالعامللاتفاقطبفاشمعون

بحصارهفقام،والدهقاتلحبو*بنبطلميوسمعاقبةالحكمتوليهبعديوحنانحاولوقد

نأذلكخاصةملابساتعلىالحصارهذاانطوىوقد،أريحامنبالقربدوقحصنداخل

فإنهلذلك،بقتلهاالتهديددائمكانالذى،حبوببنبطلميوسلدىأسيرةكانتيوحناوالدة

ممايوحنانوالدةتعذيبفىيمعنبطلميوسكان،المدينةحصناقتحاملحظاتاقتربتكلما

)1(.هجومهإيقافعلىيجبره

التىالحدوديةالمناطقوباقىيافاعنالسابعأنطيوخوسيتنازللمأخرىناحيةومن

أملأزحفهأوقفقدأنهويبدو،كيندبايبىسقائدهمقتلبعدحتىالي!ديةالسيطرةتحتوقعت

،كبيرةبقوةيهوداعلىبالزحفقامبفشلهعلمحينولكنه،حبوببنبطلميوسانتصارفى

ضربللقدسبطلميوسوصلوعندما،للقدسطريقهفىالمدنمنعديدلخضوعأدىمما

ونفذتالمدينةعلىالحصاراشتدوحينما.م)2(،ق134عامفىذلكوكان،حصارهعليها

)3(.الصلحلمجامنبذايوحنانيجدلم،المظالعيدوحلالأغذية

.213ص،الحشمونييندولة:أورينيل،ربافورت)1(

ص،0391أبيبتل،(إسرانيلشعبتار-)،يسرانيللعمهيماميمدفرى.:شمعون،دوفنوف)2(

)هولح،64+حأحناكح!.".341.؟78

الأولالمعبدفترتىفىالقدس)،.هشنىهبيتفىهريشونهبيتبيمىيروشليم.:يوسى،لفى)3(

.27ص،(لأ9مهالقدس،(والثانى
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مقابلفىالفضةمنوزنةخمسمانةهيركانوسيوحنايدفعأنعلىالطرفاناتفقوقد

وكانالرهائنبعضلتقديمبالإضافةهذا،والدهعهدفىعليهاأستولىالتىبالمدناحتفاظه

المدينةأسواربتدميرالسلوقىالملكقامالاتفاقوبعد،لأسلحتهماليهودوتسليم،أخوهقهم

)1()8(.الانتصارعنعلائا

اليهودمحاربةبينماقواتهتقسيمليتفادىالصلحقبلقدالسلوقىالملكأنالواضحوهن

)3(.ارومانتدخللمخاطرالوقتذاتفىودرك!وضمائا)2(،البارفيينمعوحروبه

منشكواهقدموهناك،العهدلتجديدلروماتوجه،السلوقىللملكيوحنانخضوعوبعد

رفضتروماولكن،الساحلىوالقطاعليافاالأعلىالسيديكونأنيريدكانالذىسورياملك

شجعتوإنأنهذكرناأنسبقوقد،الداخليةشئونهاتنظيممذعية،عاجلةمساعدةأيةتقديم

الأدبىالقئيدهذاتتجاوزتكنلمفإنها،السلوقيةللمملكةالمناوئةالصغيرةالكياناتروما

اعتماذاأزماتهممنوالخروجأمرهميتدبرواأنتدعوهمكانتوإنما،الماديةالمساعدةلتقديم

)4(.أخرىقوةعلىوليسالذاتيةقوتهمعلى

ذئرتحينماروماكانتأينوهو،نفسهيطرحقدتساذلعلىللرديكفىماهذافىولعل

.؟القدسأسوار

كانواحيثبالبارنيينالهزيمةإنزالفىتتمكلالأساسيةأهدافهكانتفقدأنطيوخوسأها

نأاستطاعتأنهاحتىتعاظمتقدهؤلاءقوةكانتوقد،لمملكتهالحقيقىالتهديديطثلون

بسطفىنجحتأنهاكما،.مق913عامفىالنهرينأراضىوسائربابلعلىتستولى

وهى،الأسرفىالثانىديمتريوسوقوعبعدالأخرىالسلوقيةالأراضىمنكئيرعلىنفوذها

؟حلأ.!س!..ولاهس!!ح!لهـس!+لأ!ه-ول!!412ص،ئيلإسراشعبتاريخ:شمعون،لوفنوف(1)

لأص!اح"هزم!4آه،لأح+اهلأا!ول.4لم!!)(3لةول!8691)،".102.

وقفالملكمنهيركانوسفطلبالمظالعيدحلالحصارأثناءأنهيوسيفوساليهيىافنىدشكلأ)،(

مما،والفضيةالذهبيةالأوانىوبعضثورااليهودىللمعبدوأهدىلهالملكفاستجابالعيدأثناءالقتال

مه.-87ص،872(بيروت)،الي!دىيوسيفوستار-:ذلبافىراجع،اليهودقلوبجذب

.213ص،الحشمونييندولة:أورينيل،ربافورت)2(

(3)3نأفىح"3س!3+ص!أا.ولفىأافىلأعهآهحطاذا*حء"3هاه،ح".761.

.89ص،(8918وارسو)،(الي!دتاريخ)،.هيهوديمتولدوت.:ى،برعنكعل)4(
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يعتبرأنطبيعئاأمزاكانالظروفهذهوفى،عنهايتنازلأقسلوقىملكأىيقبللمأراض

يحكمهاكانحيث،البطلميةمصرمنقربهالظروفخاصة،حساسةحدوديةمنطقةيهودا

نأالسلوقىالملكأرادهناومن،المنطقةهذهفىمدعاةحقوقولهمالسلوقيينأعداءالبطالمة

)1(.البارثىالخطرلمواجهةكاملةجيوشهطاقةيوفر

بابلنحوالسابعأنطيوخوسالسلوقىالملكجيوشتقدمتق.م912عاموفى

أدتحيث،ملحوطانجاخاالحملةهذهنجحتوقد،البارثيينيدمنلتخلصهاوميزوبوتاميا

العرشكرسىحولالأهليةالحروبأنغير،البارثيينأيدىمناليونانيةالمدنبعضلتحرر

الملكشقيقالثانىلديمتريوسالبارثيينتحريرإثرجديدمنانبعثتأنلبثتماالسلوقى

)2(.العامنفسفىحتفهلقىأنلبثماالذىالسلوقى

عنهغرفلمانظزاشعبهمنترحيئا-الأسرةمنالعائد-الثانىديمتريوسالملكيلقولم

حينمالهجيشهولاءقلةعكسماوهو،ومسالكهحياتهطريقةفىالبارثيينتقليدمنقبلمثذ

ألكسندرهوجديدمنافسلهظهرحيث،كثيزاالملكهذايستمرولمهذا)3(،مصرغزوقرر

ابنأنه-والأنطاكيينالثامنبطلميوسمصرملكمنبتعضيد-ادعىالذىزبيناس

عامفىالثانىديمتريوسفراربعدالعرشعلىالاستيلاءفىنجحوقد،بالاسألكسندر

بقتلقامتثياكليوباتراالملكةأنذلك،الاضطراباتحدةازديادذلكأعقبوقد،.مق126

الثامنأنطيوخوسالمدعوسيدتسأنطيوخوسمنابنهاواستدعت،الأولزوجهامنابنها

هذااستطاعوقد،الحكميتولىأنعلىسوياواتفقا،أثينافىتقيمكانتحيثإلىجريبوس

هولقىأن!اماثم،أنطاكيةمدينةفىحتفهلقىالذىبزبيناسالهزيمةينزلأنالملك

)4(.الكوزيكىالتاسعأنطيوخوسالمدعوالعرشعلىالجديدالمنافسأيدىعلىحتفهالآخر

البيتاجتاحتالتىالعصيبةالظروفهذهظلفىنجحفقدهيركانوسيوحنانأما

سياسةاتخاذفى،رأيناكما،الحضيضإلىالسلوقيةالسلطةفيهاوصلتوالتى،السلوقى

.213ص،الحشمونييندولة،أوريئيل،ربافورت)1(

!146ص،الحشمونيةالأسرةمنالحكامأوائل،يوسف،كلاوزنر)2(

.421ص،السلوقيينعصر،العابد)3(

.97ص.إسرانيلشعبتاريخ:شمعون،دفنوف)4(

!أحعس!طتث!+.3ح5ولص!23!ة841.0.
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منحلفىسيدتسوفاةبعدأصبحقدهيركانوسوكان،مملكتهنفوذبهايوشعهجومية

)1(.معهوقعهاقدكانالتىالاتفاقيةقيود

قبل،منذعليهكانتمماأضيقالقوميةنظرتهمأصبحتقدالحشمونيمالي!دأنويبدو

)2(،اليهودمنغيرهمحاربواكماالهلينيةالنزعةأصحابإخوانهمحاربوافقد

،جربيوسوأنطيوخوسزبيناسألكسندربينالصراعفرصةهيركانوساستغلوقد

الأردنعبراليهيىالتواجدقوىمماميدبااحتلالفىنجحوقد،الأردنعبربحملاتهوتوجه

)4(،يوداغربشمالوعفراالرامة،اللدمنكلاحتلالاستطاعكما)3(،الشرقى

مالأ!هين:السامرر+سطىهيركانوسحملات

السامريينهماأخرينشعبيننحوهيركانوسيوحنان!تتوجهتق.م.125عامفى

الطانفةتقدمسبيلفىعقبةفيهمهيركانوسرأىفقد،السامريونفأما"والأ!ميين

خاصة،لهممناوئعنصزاالبابلىالسبىهنالعودةفترةمنذيعتبرونكانوافقدالي!دية،

عناصربأنهماليهوديعتقدهكانعمافضلأهذا"والجليليهودابينتفصلكانتبلادهمأن

)5(.مارقة

السلوقيينمعلتأمرهمالساصريينهاجمقدهيركانوسأنيوسفالي!دىالمورخوينمكر

البعدمنمعروفهولمانظزاهذاقبوليمكنلاأنهغير،اليهودحلفاءمريشةأهلضد

)6(.والسامرةمريشةبينالمكانى

أنتيجونوسهيركانوسابنااضطرولذلك،حصينةمدينةالسامرةكانتوقد

الهجومعمديةفىالاستعانةإلى-الاقتحاملقيادعينهماقدوالدهما!ان-وأدششويولول!ى

.214ص،الحشمونيندولة،أو!شيل،ربافورت)1(

.926ص،ولبنانسورياتار-،حتى)2(

دهاسرانيل،اليونان.فلسطين"كنعان)،.يسرائيلفىيمان،بلشت،كنعان.:إرييه.كاشير)3(

.117ص،(91لمه)القدس

.214ص،الهللينستيةالفترة:أوريئيل،رباثورت)4(

.آحأحعي!احاأولح*ثه.".287.!08ص،ئيلسراإشعبر-تا:شمعون،لولنو!(5)

.911ص،وفلسطينكنمان،!!ييه،كاشير)6(



اضطروقد،تقريئامتركيلوعشرخمسةنحوطولهمزدرجسياجوإقامةنفقبحفر

توسيعفىأملأاستجابالذىالتاسعأنطيوخوسالسلوقىبالملكللاستنجادالمحاصرون

هيركانوسابنىولكن،شانبيتمنمنطلقاالشمالمنالمحاصرينوهاجم،مملكتهحدود

بطلميوسمنالعونبطلبقامبديجدلموحينما،انطلاقهقاعدةحتىومطاردتهبصدهقاما

الجيشقيادةوتركالآخرهوهزمولكنه،لطلبهفاستجابمصرملكةكليوباترابنلاتيروس

بيتمدينةتسليملقبولهأدىممانجاخاالثانىيلقولم،أحدهماقتلوقد،رجالهمنلافنين

أخرسقطتثم،عاممنيقربماالسامرةضدالمعركةاستمرتوقد"مالىمبلغمقابلشان

ابناقام!ثنيكموباحتلال)1(،للجليلالطريقففتحهيركانوسيوحناابنىأيدىفيالأمر

بهذهأقيمكما)8(،جريزيمجبلفوقالقائمالسامريينمعبدبتدميرهيركانوسيوحنان

)2()88(.جريزيميومعليهأطلق"عامكلمنكيسلو21فىاحتفالالمناسبة

.926ص،الهللينستيةالمدن:أددينيل،ربامدت)9(

فوقبنىوقد،عييالجبليواجهكما،(نابلس)شيكمفيهتقعالذىالوادىعلىيطلصخرىجبلوهو)،(

،321ص،%ه،المسيرى:انظر،القدسبنقلهداودالملكقامثم،يهودىهيكلأقدمجر!يمجبل

جبلأى،الفرانضويعنىعبرانىاللفظأنالساصريونويقول،معم1البحرسطحعنالجبلهذاويرتفع

كما،253ص،699؟(عفان)،فلسطينبلدانمعجم:راجع،فرانضهمعليهيؤدونالذىالفرانض

مصرشمعبدينهناككانفقد"القدسخاص!يهود!يةلطانفةيهودىمعبداولالممبدهذايكنلم

كي!د،بجيرانهالاعترافورفضيوداعنانفصلالذىالوحيدالمعبدكانولكنه(لينتويوليس،)ألفنتين

بعضباستعبادقامقدهيركانوسانيوسيفوشاليهودىالمؤرخ!يذكر.!أحعأولحا)ءاا*3ةانظر

كنعان:إرييه+كاشير:عننقلأ،قولهيؤيددليلالأخدىالمصالرفىهناكليسأنهغير،السامريين

استمرتأنهاويرى،المدينةتدميرعنقيلمايرفضمنالباحثينمنهناكأنكما،23ص،وفلسطين

مور،:انظر،نابلسمدينةفىالوثانقمنعليهعثرماعلىاعتماذاالأفلعلىق!مهعامحتىقانمة

يسرائيلبإرتسهسلفاقىهشلطونرشيتفىهنلميتبتقوفا.هيهوديمفىهشمرونيم.:مناحم

تارلئفىأبحاثكتابفىمقال،(فلسطينفىالسلوقيةوبدايةالبطلميةالفترةفىوالي!د)السامريون

.4ص،(0891حيفا)عوديديوستنائىإعداد،2به،نيلإسراشعب

!21ص،359؟(أبيبتل)(السامررسكلتاب)،.هشمروينمسلر!تسلىبن)2(

حأ؟؟هول3."لأ..3،افول3!لة64لة،لأح.3"ء)(هآ*ه759134!)".7وة.طأه"وللآغه،3!"آهثأص!)ل!س!،3

(.ىث!.ول180.1079.1ةيءهول!اوله.+س!.)..ولء6+3!أنأ!،7لةول"3(،ك!1.)1410.689ة

.932ص،إسرانيلبنىتار-،دروزه

)2(شكلذلكفىراجع)88(
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،بالعربعلاقتهانقطعتالذىالشعبلهذاهيركانوسحملاتتوجهتفقدالأ!وميونوأما

فقد،إخضاعهمفىعناءكبيرهيركانوسيجدلمولذلك،الجنوبىالأردنعبرمنعزلأوكان

قبولعلىالأدوهيينهيركانوسأجبركما،ومريشةجدىعين،أدورا،حبرونسقطت

بهحدامماوأورامريشةعدافيمااليهوديةالعبادةقبلواقدأنهموقيل"اليهوديةالعبادة

)1(.لتدميرهما

وتهويدهالأدومهيركانوساحتلالفى-ونقلده-دروزهعزهمحمدالباحثويشكك

نأأدومعنعرففقد،القديمةالمصادرمنأىلنايذكرهلممما5عليهاسيادتهوانبساط

غرئا،ئسيناءجزيرةوشبهشرفاالعراقوحدردجنوئاالقرىوادىحتىممتذاكاننفوذها

للخياليكونأنيرجحكما"القديمةوالرومانيةاليونانيةوالمدرناتللنصوصاستناذاوذلك

)2(.هيركانوسعهدعنذكرياتمندونقدمماكبيرنصيب

هذهخلاليهودىحاكمبأيدىكهذاعملعنفيهايروىالتىالأولىالمرةهذهتعدكما

منخاصبنوعحظىقدومريشةأدورااحتلالأنهوالمصادرلناتوكدهماولعل،الفترة

جزءوكان،والهريةالثقافةواضحىغيركانتاالمدينتانفهاتان،الأدوميينعغبعيذاالتعامل

المناطقعنبعيدةيونانيةثقافةذاتأخرىومناطقفينقيامنمهاجرينمواطنيهامنكبير

وجهعلىمريشةعنالواردةالأركيولوجيةالمعلوماتلناتؤكدهماوهو،الأدرميةالقروية

مما،الإقليموتهولدلأدوماليهودىالحكمعارضتاقدالمدينتينهاتينيبدوأنكما8التحديد

)3(.التدميرعمليةبعدلمصرللهجرةمنهمجماعةدفع

أجلمنوقام،مرتزقةجندلاستخدامتلكالحربيةعملياتهفىهيركانوسلثوقدهذا

أثقلكما)4(5الفضةمنوزنهآلافنلاثةعلىوالاستيلاءداوودقبربفتحالعملياتهذهتمويل

(1)1ه!30،ثهلاطأ*!!طثه6لةنأ4أولنأاثح!7أ.أ*أاأ،535.0.!"+!كا!حح،3!ولعس!كلة.4).،ء+،فى+ه53ول)-44

أ.+3(للا!*ك!353أ179)".77

.932ص،إسرانيلبنىتالش"دروزه)2(

.215ص،الهللينستيلأالفترة:أوريئيل،رباثورت)3(

.:أ،شريكوفر!35ص،الحشمونىالجيش:ى،شتسمان!35ص،اليهودحروب،يوسيفوس)4(

أبيبتل)،(الهللينستيةالفترةفىواليونانيوناليهود)،.ههلينستيتبتقوفا.هيلانيمفىهيهوديم

.102ص،8291(
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طاقتهممنالكثيرستنفذكما،مواطنيهعلىفرضهافىبالغالتىبالضرائبالطائفةكاهل

)1(.جنودهلحاجةالزراعىبمخزونهمواستالر،حروبفىالبشرية

وقد،الشكليونانيةالمضمونعبريةكانت،بهخاصةعملاتبسكهيركانوسقامكما

وبجوار(اليهودجماعةورئيسا!برالكاهنيوحنا)جملةالوجهفىتحملالعملاتهذهأتت

نسرصورةنجدالخلفوفى،(الخصوبةقرن)والنماءالخصوبةرمزنجدالجملةهذه

)2()+(.للخلفرأسهتدفعحينفىيصرخ

أغلقأنبعدخاصة،والشراءالبيعأعمالوانتشرتالتجارةالفترةهذهفىتطورتوقد

.)3(الأردننهرعبرللأنباطالرثيسىالتجارةطريق

تبلورتكما،النهانيةصورتهافىالعشورشرائعهيركانوسيوحنانعهدفيتحددتكما

تجبىكانتالتىالنقديةالضريبةجبايةأسلو*نظمتوالتىالنهانيةشقاليمفصلصورة

داخلخاصةأماكنفىتحفظثم،الغرضلهذاخصصواجباةطريقعنوذلك،الي!دمن

الشكلهوالضريبةهذهجبايةبهتتمكانتالذىالشكلهذاأنهناالنظروششلفت،الهيكل

نأهنانلاحظأنينبغىكما)4(،اليونانيةالآلهةجبايةاموالبهيتمكانالذىنفسه

الىلورعنبعيدةرموزاباستخدامهاليهوديةالشريعةتطبيقعلىحريحئايكنلمهيركانوس

العبرانى.

11(

)2(

)8(

)3(

)4(

،(الحشمونيةالفترةفىي!دااقتصاد).هجشمونانيمبتقوفتيهوداشلكلكلتاه:ى!شفارتس

.126-125ص.الحشمونيةالأسرةفترةكتابفىمقال

عملات)،.ههلليسيتتهتقوفاهأوميريشيتهبارسيتمهتقوفا.يهودامطباعوت.:أوريئيل،ربافورت

بيمىيروشاليمبتولموتبراقيم.كتابفىمقال،(الهللينستىالعصروبدايةالفارسىالعصرمنذي!دا

.7ص،8191(القدس)،(الثانىالمعبدفتر-فىالقدستاريخفىفصول)ة.شنىبيت

يوحنا)الصيغةوردتوإنما،رنيسكلمةبهايردلاهيركانوسلفترةتعودأخرىعملاتوجدتوقد

عملاتمجمل)،.هيهوديممطبعوتاوتسر.:مشورير:راجع(اليهوديةوالجماعةا!برالكاهن

الحشمونيين(عملات)!.هجشمونائيممطباعوت:1،كيندلر؟31ص،91(سالقدس)،اليهود(

بعضأنغير!3،مس!عنأطشاأل!حافىفى،ءاههس!ه7:،أ."277!51ص!(1991)95كاثدر.فىمقال

راجع:،هيركانوسيوحناخلفاءأحديناىألكسندرعهدفىإلايبدألمالعملاتسكأنيرونالباحثين

كتابفىمقال،(يهوداوعملاتعسقلان)يهوداشلهمطباعوتفىاشكالون.:أو!ينيل،ربافورت

.3ص،إسرائيلشعبتاريخ

.266ص،الحشمونيينتمردمنذفلسطين:زئيف،سفرانى

فلسطين!فىالسلوقيةالفتر-فىمقال،(والتاريخالمشنا)ههستوريا.فىهمشنا:ى،بعر

.صر،247



تقبلقدمعظمهمفإن،اليونانيةالحياةمظاهرقبلمنعارضواقدالحشمونيونكانوإذا

التكليكاتالأسرةتلكأفرادفتعلم،وطابعهااليونانيةالحياةأساليبمنكثيزاالمرحلةتلكفى

الصناعاتبعض(أعدائهم)منتعلمواكما،الحصونبناءوأسلوباليونانيةالعسكرية

الطرازعلىفاخرةقصوزالأنفسهمفبنوا،العمارةوفنون-رأيناكما-العملةسكومنها

للبابيصلمائلجسرمنهايخرجبالأعمدةمزدانةشاسعةأرضالقصريسبق،اليونانى

للمجلسكمقراليونانىالطرازعلىضخممبنىبإقامةهيركانوسقامكما،للهيكلالغربى

وقد،موديعينفىأبانهقبرفوقتذكارىنصبأقامكذلك،(السنهدرين)للشعبالأعلى

منورفعت،وسفل!الحربأدواتعليهانحتالتىالأعمدةحولهومنالمرمرمنالنصبأقيم

ناحيةومن،الخمسةمتتياهووأبناءالحشمونيمأباءلذكرىالشكلهرميةأبنيةسبعةفوق

تعدولم،الآراميينخاصةالأسيويةبالشعوباليهوداتصلأنمنذالعبريةاللغةتوارتأخرى

كما،المقدسةالأسفاربهاكتبتحيث،الدينيةبالأموريتعلقفيماإلاتستخدماللغةهذه

)1(.يونانيةأسماءبعضهمواتخذ،بهاوتحدثوااليونانيةاللغةالشعبسادةعرف

الفرشميين،فرقةرأسهموعلى،الالينيةوالفرقالحشمونيةالأسرةبينالعلاقةسا!توقد

وحاكموقائدأكبركاهن،والزمنيةالدينيةالسلطتينبينلجمعه،يوحنانعهدفىخاصة

)2(.اليهوديةالشريعةمعيتعارضماوهو،الي!ديةللطائفة

الفريسيينفىممثلةالي!ديةالدينيةالفرقتلكبينكلبيرشقاقالفترةهذهفىوقعكلما

تالحرمنالفرشميونخشىحينففئ)+(،هيركانوسبتوسعاتيتعلقفيما،والصدرقيين

هيركانوسأعمالالصدوقيونشجع،المحتلةالوثنيةالمناطقفىالوك!يةبالعباداتالطائفة

)3()++(.التوسعية

.36-35ص،إسرائيلتار-،تسفى،جريشى)1(

.11/1،مجيلا.،بابلىتلمود)2(

.)2(شكلراجع،هيركانوسيوحنانتوسعاتعن)+(

مقال،(السياسيةوالمؤ!سمماتالداخليةالسياسة)،.مدينييمموسدوتاوبانيممدينوت.:1،شاليط)3(

.183-182ص،إسرانيلشعبتار-كتابفى

.الكتابمنالسادسالفصلراجع.هريكانوسيوحناعهدفىالداخلىالنزاععن)8+(
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39

مم(ق.301-ممق.401)أرششواولوس.ايهود:.نانتا.

نأعلىأكبركاهئاأريستوبولوسا!برابنهبتعيينوفاتهقبلهيركانوسيوحناأوصى

وفاته،قبلوالدهحددهالذىالشكلبهذايكتفلمأرششوبولوسولكن،الحاكمةهىأمهتكون

معهاوزبخأمهعلىالقبضبإلقاءقامثمومن)1(،الحكمعلىللاستيلاءالخططتدبيرفىوبدأ

منعثم،أحلامهتحقيقسبيلفىعثرةحجربمثابةيكونوالاحتىالسجنفىإخوتهمنثلاثة

)2(.الموتحتىالطعامعنهم

اسمإضافةفضلحيث،أفعالهكلفىاليونانييندربعلىأريستوبولوسساروقد

اسقالنفسهاختاربلفحسبهذاوليس)3(،يهوداالعبرىلاسمهأرششوبولوسهويونانى

أسلوئاوإخوتهأمهسجنفىأسلوبهكانكما،لليونانيةالمحبويعنى(فيلوهيلين)هو

)4(.يونانئا

ظهروإنما،عهدهعلىأرششوبولوسسكهاالتىالعملاتفىيظهرلمملكلقبأنورغم

استكمالأأنيرونالمورخينبعض!إن،يوناثانألكسندرخليفته!هدفىالأولىللمرة

خلعقدفإنه،الحكمفىأساليبهاواصطناعاليونانيةمحاكاةنحوأ!يستوبولوسلتوجهات

)5(.ملكلقبنفسهعلى

واعتمدأحبهالذىأنتيجونوسسوىمنهميتبقىيعدلملإخوتهأريستوبولوسسجنوبعد

وقد،المدنبعضتمردلقمعوجههالذىلجيشهقائذاتعيينهمنهاكانشتىأمورفىعليه

)6(.قمعهافىأنتيجونوسنجح

فىالمملكةهذهضعفالسلوقيةللمملكةالخاضعينالولاةمنكغيرهأرششوبولوساستفل

أرش!توبولوسأسرعكما،الغربىوالشمالالشمالاتجاهفىأجزائهابعضعلىالسيطرة

.143ص،اليهودىالمجتمع:دانيال،شلارتس)11

.184ص،إسرانيلتاسضكتاب:زئيف،يعبشى)2(

(3)ا!لة..+.+،،حس!53مم!س!ولس!+54آ311،هولولح4.ول،.."ها7:كل!ا7أأأ(أ2-)،17.0أي!ا،ول،ولأول،ث!لاعه

هآح،لأ!ل!ح،0180.3.

.184ص،إسرانيلتاسكتاب:زئيف،يعبتس)4(

)5(لأ،ك!!اس!2أط،3+هآه!،3*س!.970ة.طس!347..2ح+"أل!س!لى"303*ا،..4س!3ول4هول1.)979."أ!و

.184ص،إسرانيلتارىكتاب:زئيف،يعبشى)6(
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بعضعلىاليهوديةفرضكما،الإيتوريمإليهايسبقهأنقبلليهوداوضمهاالجليليحتل

)1(.صفوريةمثلمدنها

الإيتوريةالمناطقمنجزكااحتلقدأريستوبولوسأنيوسيفوساليهودىالمورخويروى

قدفالإيتوريم،ذلكوراءمنالرجلذلكيقصدهمانفهملاأنناوالحقيقة،بتهويدهاوقام

الأصليينالسكانعلىوقعتقدالتهدلحد!مليةتكونثمومن،هزيمتهمعقبللشمالارتدوا

للحشمونيم،الإيتوريممنعليهمالسيادةانتقلتالذينالسكانهؤلاء،الإيتوريموليسللمنطقة

الموجهةاليهوديةونظرتهاالمصادرهذهمبالغةيؤكدماوهو)2(،بآخرحاكفاواستبدلوا

استخدامها.فىالحذرتوخىوضرورةمعهاالتعاملصعوبةكذلكويؤكد،للاحداث

رغمالجليلمدنبعضلتهويدأرششوبولوسيسعىأنالعجبيثيرلمماأنهوالحقيقة

السيطرةهوالأعمالتلكلمثلدفعهماأنبيد،التهويدوعمليةتتفقلاالتىالهلينيةتطلعاته

عليه.تمردهموهنعالمدنهذهعلى

الطابححملتالتىالعملاتبعضبسكالصغيرةحكمهفترةفىأرششوبولوسقامكما

رمزالخلففىوجاء،(اليهودوجماعةا!برالكاهنيهودا)وجههاعلىجاء،اليهودى

)3(.والنماءالخصوبة

وجد،ظفرهبعدللقدسعادحينماأريستوبولوسشقيقأنتيجونوسأنيوسيفوسويروى

يذهبثمنصرهعلىالربليشكرللهيكلأولأيمضىأنفقرر،شديذامرخئايعانىأخاهأن

فرأوا،بالعيدللاحتفالأتوابمنمزدحمةوالقدسالمظالعيدفىذلكوكان،لأخيهذلكبعد

قائليزلأرششوبولوسالوشاةبعضفسارع،حسنةثيائايرتدىالطلعةبهىشائاأنتيجونوس

الشديدابمرضكعلمحينماعليكالشعبلاستمالةذببلأولأإليكيأتلمأنتيجوئوسإن

وقاهبذلكأريستوبولوسفتامر،لقتلكوجهكفىسيوفهمشاهرينورفاقهإليكسياكىوإنه

وأرسل"سلاحهومعهلقصرهالدخوليحاولمنكلبقتلوأوصاهمالطرقفىالحراسبوضع

.04ص8كارتاأطلس:ميخائيل،يوناإفى)1(

022ص،الحشمونييندولة:أدديئيل"ربا!دت)2(

اومناسباتأعيادكتابفىمقال(الحشمونيينعملات)،.هحشمونائيممطباعوت.:يهوشوع،براند)3(

.52صر،



تكرهكانتالتىأريستوبولوسزوجةولكن،سلاحبدونالحضورإليهيطلبأخيهإلى

عندهيئتهبكامليراهأنيريدأخيهبأنيبلغهبأنالرسولأوصتشديذاكرفاأنتيجونوس

علموحينما،وقتلوهالحراسهاجمهالقصرإلىأنتيجونوسوصلوعندما،القدسدخوله

)1()8(.وهاتحزنهاشتدبذلكأرششوبولوس

عنتحولتقدالحشمونيةالأسرةأنكيفالرجلذلكقيادةفترةمننستقىولعلنا

المعانىأسمىمنوأعظمأهملهوللسلطةالوصولوأصبح،المزعومةوهبادئهاأهدافها

وأالموتحتىسجنهأوأخيهقتلعنالرجليتورعفلا،الأسريةالروابطفىالمتمئلةالإنسانية

للسلطة.الوصولأجلمندمهسفك

:م(ق76-!ق30.1)يناى-يوئاثانألكسندو:.ثالما.

الأخعنبالإفراجسالومى)++(ألكسندراالمدعوةأرملتهقامتأريستوبولوستوفىوحينما

ونصبته،يوناثانألكسندرالمدعوالمتوفىزوجهاأشقاءمنالحياةقيدعلىتبقىالذىالوحيد

خلعأنلبثماثما!برالكاهنوظيفةألكسندرشغلكما)2(،تزوجتهثميوداعلىحاكضا

)3(.ملكلقبنفسهعلى

الذىللحدوالجغرافيةالسكانيةالناحيةمناليهودوصلهل،نتساعلأنلنايعنوقد

كانتلقد،الحريةمنالقدرهذااليوديةالطائفةبلغتوهل"بالمملكةنصفهمأنمعهيمكن

.333ص،إسرائيلبىتار-،دروز.!45-44ص،ا!ومانضدالي!دحروب:ى،متتياهو)11

بعد،الفراشطر-صريضئاحياتهانقهتقدأرششوبولوسإنقانلأيوسيفوساليهودىالمؤرخدشمتطرد)8(

أخوهفيهماتالذىالمكاننفسفىيمؤلهأنالأقدارشاصتوقد.الدموتقئأحشانهتهتكتأن

ذلك:فىراجع،عليهالتمردمنوالخوفوالمرضالشراببينحكمهمنعامبعدمات،أنتيجونوس

،ل!لأ!اس!2"أ+3ا+ه5آ)ل!حك!،08.0.

سلاميعنىوالذى،تسيونشا!ل!الكاملالعبرىلدممماختصارهوسالومىأنبالذكرالجديرومن)8+(

شلومتسيون.:يوسف،ك!زنر:ذلب!فىراجع،والمدراشالتلمودفىالاسمهذاترددكما،صهيون

.401ص،إسرائيلشعبتاريخكتابفىمقال،(شلومتسيوفالمل!).هملكا.

(2)3طحنأ33ء0لأس!"أ3"5س!155س!،2.0و.

(3)3كلأ"!هول.ء،+ل!س!ه"ه،3؟الأكلأ6لة03ا)هح،مس!)."7اه:أأأ.سأ(هول4هول91!)،28.0ةحم!،لةحأ،+ح

3*س!)أول،لأح"4+هول.3140*سأ(ه"ولهول7391ا)".46ة

.903ص،9791(بفداد)،فلسطينيةدراساتسلسلة،القديمفلسطينتار-:سعيدسامى،الأحمد
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تتعدىلاالسكانيةالناحيةمن-بعدفيما-والمسيحيينكالسامرييناليهوديةالطائفةتلك

ولا،السلوقىبالحكممحدداتساعمنبلغتمهماالجغرافيةالناحيةومن،النسماتألاف

حاكمهاعلىنطلقأو،مملكةمسمىالطائفةتلكعلىنطلقأنالأحوالمنحالبأىيمكن

ملك.لقب

سلفيهلفتوحاتاستكمالأحياتهوكانت،سبقوهمندربعلىألكسندراستمروقد

أملاكحسابعلىمملكتهحدودتوسيعفىمضىأنهإذ،وأريستوبولوسهيركانوس

)1(.أشرناوأنسبقكماسوريافىالتقلصفىآخذاحكمهمكانالذينالسلوقيين

أدتحيث،البطلميةمصرفىمشابهبصراعسوريافىالحكمعلىالصراعارتبطوقد

التاسعبطلميوسا!برابنهلتولىق.م116عامفىالثاشإيورجيتيسالبطلمىالملكوفاة

بهذهالأمالملكةضيقولكن،الرابعةكليوباتراالكبرىأختهمنتزوجوالذى،بسوتيرالملقب

وقد،سيلفىالخامسةكليوباتراالصغرىأختهمنوتزوجهالملكابنهاعنتبعدهاجعلهاالابنة

عامحتىالجديدةوزوجتهالثانىسوتيرابنهاومعهاالحكمفىالثالثةكليوباتراالملكةاستمرت

منالأصغرابنهاودعت،الإسكثدريةجماهيرعليهوأثارتبإبنهاالملكةضاقتحتى.مق701

أحوالكانتتلك،بحياتللنجاةاضطرفقدسوتيرأما،عنهبدلأالعرشليتولىقبرص

)2(.الشرقفىالهلينيستيةالممالك

تضاربتحيث،الجليللاحتلالاستكمالأعكالمدينةحملاتهأولىوخهتفقدألكسندرأما

عنيعلمونهكانوالماالبطلميةمصرمساندةعكاأهليطلبولم،عكاوأهلالي!دمصالحفيه

بمساندةالهلينستيةالمدنبعضقامتدإنما،اليهودمعالطيبةالثالثةكليوباترااطلكةعلاقات

الذى)3(،زويلوسحاكهابقيادةستراتونوقلعةودورالشمالفىوصيدامثالمصورعكامدينة

لمقوتهولكن،يوناثانألكسندرصدبعدعليهاالسيطرةفىأملأعكامساندةحاولأنهيبدو

)4(.كافيةتكن

)1(لأ!+ك!2،احول53،فىأفىلأص!ول،ث!ل!س!).080.

.(بتصرف)49-39ص،الهلينستىلعصرا،العبادى)2(

.222ص،الحشمونييندولة:أددينيل"رباصدت)3(

.174ص،الحشمونيةيهودا:مناحم،شترن)4(



نأ"مق701عامفى(الثانىسوتير)لاتيروسبطلميوساستطاعالآخرالجانبوعلى

لأنمنهوسعثا)1(،ثانيةمصرلعرشللعودةالفرصةيتحينبدأهناكومن،قبرصيحكم

ليسأدىمما،عكالإنقاذبالتدخلقامفقد!لمصرمنهينطلقفلسطينفىقدئالنفسهيضع

أمن)2(.وضعفىليبقىلاتيروسهعالتفاوضحاولوإنما،فقطمنهاألكسندرلانسحاب

وخصيمته،لاتيروسوأمالثالثةكليوباترامصرملكةعونألكسندرطلبنفسهالوقتوفى

صفوريةهاجمنم،ودمرهاسيحينمدينةفاحتل"يهودابمهاجمةللإسراعلاتيروسدعامما

عندألكسندرجيشملاقتاجنوباهجومهلتطولردعاهمما،عليهاالسيطرةفىأخفقولكنه

البارعوالتخطيطالحكيمةللقيادةيعودالانتصارهذاأنويبلو،عليهانتصروهناك،صفون

جيشيفوقيكنلملاتيروسجيشأننعرفحيث،فيلوستبانوسالمدعوالجيشىلقائد

)3(.العدديةالناحيةمنألكسندر

،ألكسندرمعاونةقبلتمصرنحوابنهاتقدمإزاءبالخطرمصرملكةأحستوحينما

ابناوصفنياحلقياالأخوانهما5اليهودمنقادتهامناثنينبقيادةكبيزاجيمثئالهوأرسلت

والعودةفلسطينمنالانسحابعلىلاتيروسإجبارالقواتهذهاستطاعتوقد"الرابعحونيو

)4(.قبرصإلى

هىالبطلميةالمصريةالقواتأصبحتأنبعدأنهيوسيفوساليهودىالمؤرخلنا!يروى

فلسطين،علىتستولىبأنكليوباتراالملكةقادةبعضأشار،يهودافىالرئيسيةالقوات

مهمةلهماأوكلتاللذينقائديهاأحدصفنيابمشورةاهتداءذلكعنتراجعتالملكةولكن

)5(.الي!دلحنقتتعرضلاحتىذلكعنبالابتعاد،ألكسندرمعاونة

بنباطيم،يناىألكسندرملحموت.:إرييه3كاشير!222ص،الحشمونييندولة:اورينيل،رباثورت)1(

.801ص،)8691(،)1(كتابالأولالعام،صهيونفىمقال،(الأنباطضديناىألكسندرحرو*)

)2(3حكلنأ"ء،3أ*ح)3طههحاه.س!692.0.

.41ص،كارتااطلس:ميخانيل،يوناأفى)3(

.223ص.الحشمونييندولة:أوهـشيل،ربافورت)4(

)5(30!س!،ا"ح.3أ*ء!،ل!أول؟نأ!ل!نأكم!.:77أ.اأ*أ،ا."ه4ه2-ء304أ*اول!ولأول3031لا،5ح،لا!،3"ح.0

.54
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كليكنفلم،مصرملكةتحركاتعلىصفنياتاليرفىالمغالاةالقصةحملتوربما

وهمقادتهابينمنعسكرىقائدسوىيكنلمصفنياأنلهذاأضف،اليهودمنجيوشها

ميزانواهتزازدل!ماحنقإثارةعدمفىتمعالتقدفلسطينضممنالملكةخشيةأنبيد،كئز

المملكةقوةتتزايدحينفىالأيدىمكتوفةلتقفتكنلمروماأنحيث،الشرقفىالقوى

)+()1(.السلوقية

فيأخرىمرةمهامهلممارسةألكسندرعادفقدلمصرالبطلميةالقواتعادتوقدالآن

كنوزعلىواستولىوحمتا،الشرقىالأردنعبرجدارهباحتلالفقام)88(،حدودهتوسيع

هجومبعدكنوزهاسترداداستطاعكوتولاسولكن،فيلادلفياحاكمكوتولاستيودرروس

)2(.ألكسندرقواتفىكبيرةخساثرأثرهفىأوقعمضاد

استعداذاوالعريشورفحأفتيدونفاحتل،الغربىالجنديىلجاهذلكبعدألكسندرتوجه

يلتفلم،القويةعكامدينةمعالسابقةتجربتهمنتعلمقدألكسندرأنوحيث،غزةلفتح

)3(.أولأبهاالمحيطةالمدنباحتلالواكتفىغزةلمحاصرة

8(

2(

3(

اوراقلهمن،البردىاوراقخلكلمنجلئايظهروفينيقيافلسطينشنونفىكليوياتراتدخلأنوالحقيقة(

فىكتبت،قسم301عاممنسبتمبر27إلىتعودبرديةتوجد3،لالا!أ3لىاكتشافهاتمالتىالبرى

جيشه،منجز،هناكوتركدمشئ!!لىذهبقدالأولألكسندربطلميوسالملكانفيهاوردوقد،عكا

مذابطلميوستواجدأنحيث،الزمانمنلحينعكاعلىسيطرقدالمصرىالجيشأننمرفهناومن

بينالطيبةالعلاقاتخلفيةمنعليهالوقوفيمكنالمدينةهذهفىالعسكريةالأعمالوتوسيعدمشقفى

الكوزيكى!التاسعوانطيونسالملكهذابينوالعداء،جرييوسالئامنوأنطيوخوسالبطلمىالبلاط

لاتيروس.معتعاونالذى

223ص،الحشمونييندولا:أددينيل،رباكدت(

.)3(شكلراجع،الأردنشرقألكسندرحملاتعن+(

.42ص5كارتاأطلس:ميخائيل،يوناافى(

.42ص،كارتاأطلس:ميخانيل،يوناافى(
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وألاتيروسمساندةأهلهاتوقعرغم-وحدهاالمدينةوقفت،غزةألكسندرهاجموحينما

ومع)8(،.مق69عامالداخليةالخيانةفتيجةالنهايةفىسقطتولكنها،تقاومه-الأثباط

،ألكسندرلسيطرةيخضع(عسقلان)أشقلونعداالفلسطينىالساحل-أصبغغزةاحتلال

)1(.البطلميةبمصربالبلاطالوطيدةلعلاقتهااحتلالهاعنعدلحيث

الأدومىالملكنجحجلعادوعند*أريحاعبرايأ!ميينلإخضاعذلكبعدألكسندرتوجه

وأن-الجمالراكبىكتائببمساعدة-كميئايقيمأنفى.م(قمه-مق69)الأولعبادة

)2()88(.يهزمه

والصدوقين:الئرشمين!رقتىنشاطعلىيونانانألكلشدرسياسبماانعكاسات

انتظارطالقدحيث"داخلىلتمردألكسندرتعرضأنالهزيمةهذ.نتانجمنكانلقد

لمشايعةتحولهبعدأنشطتهمجميعهيركانوسسلفهأوقفأنمنذالفرصةلهذهالفرشميين

نأبعدالحشمونيةوالسلطةالفرشميينبينالفكريةالظفاتحدةزادتكما،الصدوقىالنهج

إليهاتوصلقدكانالتىالاتفاقاتكلفانهارت،اليهودعلىملكانفسهمنألكسندرنصب

حقهعلىتأكيد.دوئاتعكسكانتأعمالهإنبلفحسبهذاليس،المكابى)3(شمعونجد.

بلقبيلتفلمفهو،الشعبيةالمؤمسساتأهميةمنالمستبربتقليلهالمنصبوهذااللقبهذافى

قامفقد،المدينةحكمحولوليسيماخوساجمالمتمسالأخوينبينالخلافنتيجةالخيانةكانتوقد)8(

يدخلالكسندروتركاخيهبقتلقامكما،المواطنينسةتومنبشروطالكسندرمعليسيماخوس

مواطنىبعضدعامما،المدينةلأهلالمذابح!!اقامليسيماخوسمعبعهد.نكثألكسندرولكنه،المدينة

إنقاذااسرل!افرادبقتلأخربعضوقام،ألكسندررجالايدىفىغنيمةتقعلاكىمنازلهملحرقالمدينة

.99ص،الحشمونينفترة:ا"فوكس:انظر،العبوديةمنلهم

.،22ص،الحشمونييندولة:)وريئيل،ربافورت)1(

.43هـصكارتااطلس:ميخانيل،يوناافى)2(

)4(شكلراجع،لأدومالسكندرتوجهعن)+18

وحكمانهمالأمةنستهل)..هحشمونانيمإتحاخاميهالهىه!ماهههشكيحا.:جدلياهو،ألمون)3(

والتلمود،المشناوفترةالثانىالممبدفترة!ىإسرانيلتار-لهىابحاثكتابفىمقال(الحشمونيين

،امح!لا؟ك!53،؟ن!الأآه.3"ءا."08؟91صء(7891إسراثيل)،ب\
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قدأنهبمعنى،الإغريقىالشكلاتخذإنهأى،عليهمملكانفسهأعلنوإنمااليهودحاكم

الهيئةعلىخطزاشكلالذىذلك،منهينبعالذىهوالقانونإنبل،القانونفوقأصبح

هناومن،الحاكمبقراراتلتقلرتكنلموالتى،الفرشميونشكلهاالتىالمستقلةالقضائية

)1(.التغييرلهذاالمعارضينرأسعلىالفرشميونكاق

للخروجدفعهقدالفترةهذهفىألكسندرلهتعرضالذىالسياسىالنقد)نوالحقيقة

حملألتصبح-الواضحةغيرالأهدافذات-الدربتلكلتحولأدىمما،للحربالفورى

هو،وقراراتهأهدافهخكلمنلحربهألكسندرانبرىحيث،ومعنويامادئااليهودتحملهنقيلأ

طالبذاتهالوقتوفى،تلكوأهدافهقراراتهفىلهالشعبىالمجلسبمشاركةيهتمولم

لها)2(.الخروجوكيفيةالحروبهذ.فىرأيهمبإبداءالمشاركةحقلهميكونبأنالفرش!يون

للثغراتلاذعنقدعني!داصحراءجماعةكتبكأحدحباقوق()بيشركتابعبروقد

قدالملكهذابعونأنهويبلو3الفترةهذهفىاليهودبينازدادتالتى!الاقتصاليةالاجتماعية

حسابعلىامتيازاتهازيادةهويشفلهاماأهمكانجديدةكهنوييةأرستقراطيةظهرت

أثقلتالتىالكبيرةوالمنحالواسعةالهباتالكتابهذالنافينكر،الواسعةالشعبطبقات

اليهوديةالطائفةبينعصيانحركةبوادرلظ!روأدت،يومبعديوئااليهوديةالطائفةكاهل

)3(،ألكسندرضد

ل!تفاليستعدألكسندركانحينمابعامالأدوميينمنالهزيمةبعدفيماظهرماوهو

الشعب،عامةويحضور،الاحتفالمراسمتأديةوأنناء،الهيكلفىأكبرككاهنالمظالبعيد

هذالطقوسطبفاأيديهمفىيسمكونهاكانواالتىالريحانبنباتاتبقذفهالحضوربعضقام

أمرالمنطلقهذاومن،كهذ.فعلةليشاهديقفبمنيكنفلمألكسندرأما،وحههفىالعيد

حقيملكوالمالذينالأبرياءالعامةمنالعديدبقتلفقاموا"الهيكلحولالملتفينجنوده

.017ص،الي!دىالمجتمع:دانيال،شلارتس)1(

.014ص،إسرائيلتارى:الدينيل"ربا!دت)2(

.171ص،ليىىالمجتمعا:نيالدا،شفارتس)3(



301

ضدالفريسيونهؤلاءقادهاحربعنالفريسىالإعلنهوهذاكانوقد+أنفسهمعنالدفاع

)1()8(.يوناثانألسكندر

ديميتريوسالسلوقىالملكعونطلبواقدالفريسيونأنيوسيفوساليهودىالمورخويروى

معهناكالتقىحيثنابلسعندوعسكركبيرجيشرأسعلىوجاءالنداءلبىالذىالثالث

)2(.الفريسيينحلفائه

فىالمرتزقةالجنداستمالةمنهماكلحاولديمتريوسبجيشألكسندرقواتتلاقتوحينما

ديمتريوسالسلوبىالملكانتصارعنالمعركةأسفرتوقد)88(،جدوىدونولكنالآخرجيش

إليهواثضمجوفنهلجبالألكسندرانسحبحينماانتصارهثمارجنىيستطعلمالذىالثالث

هدفهأنديمتريوسوجدوحينما)3(،بهالشفقةأخذتهمثمضدهتمردواممنألافستةهناك

نأوجدفحينماألكسندرأما،لوطنهعانذاالمعركةوترك،الانسحابقرريتلا!شبدأقد

منهمثمانمائةبصلبقاموهناكللقدسأسرىضدهتمردوامنباقتيادقامهدأتقدالأمور

فرخاويلهوالخمريحتسىيجلسوهوأمامهموزوجاتهمأطفالهمذبحبعدالمدينةمدخلعند

الرجلذلكبطشمنخوفايهوداحدودخارجالي!دبعضفزهناومن،حاشيتهأفرادمع

)4(.بهم

)تمرد،همودرنيتبهستوريجرافياهحشمونائيمميرد:ى،افرون!01/1،سنهد!ين،بابلىتلمود)1(

.124-لألأ3ص،(979؟القدس)،(الحديثاالتأر-فىالحشمونيين

لا،حم!امح!،ولأ3+ها5آ5*ء!18-0800

.171ص،3691(القاهر-)،والخبرالمبتداوديوانالعبر-خلدونبنتار-،خلدرنبنالرحمنعبد

كتابنا.منالسادسالفصلراجع،الحشمونيةوالأسرةالدينيةالفرقبينالصراععن)8(

.46ص.الب!دحرو*،يوسيفوس)2(

سا"لهمحينماوأنه،عليهالمنشقينمعالتصالححاولقدألكسندرأنيوسيفوساليهودىالمؤي!ويروى)+8(

راجع:+فيهاتسببالتىالأزمةتلبالعبورموتهيريمونأنهمواحدصوتفى)جابوامنهيريمونماذا

.187ص،الحشمونيةي!دا:مناحم،شترن

.44ص5كارتااطلس،ميخانيل،يوناافى)3(

.47ص،الي!دحرو*،يوسيفوس)4(
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لاحتىجلعادفىطوسعاتهعنللانباطألكسندريتنازللأنالأهليةالحربهذهأدتوقد

الملكمنكلبينوقعتالتىالمناوشاتتلكذلكعلىساعدوها،ضدهللسلوقيينالأنباطينضم

وما!دمشقعلىالأولسيطرةإثرالثالثديمتريوسالسلوقىوالملكالئالثالحارثالنبطى

بالسيطرةعشرالثانىأنطيوخوسأخيهقامحتى،البارثىالأسرفىديمتريوسالملكوقع؟!

واليهود،الأنباطمنكلمعدائمصراعفىحكمهفترةالملكذلكقضىوقد،دمشقعلى

والذىألكسندرأقامهالذىالخندقأمامهيقفولمدورحتىوتوغليهوداعلىحملةفىفتوخه

جنودقامحيث،الخشبيةألكسندرأبراجأهامهتقفلمكما،يافاحتىسباكفرمنامتد

عقبةتخطىعليهسهلمماالخشبيةالأبراجفىالنيرانوإشعالالخندقبتغطيةالملكهذا

فىالثالثالحارثالنبطىالملكنجحقاناعندمعركةوفى،الأنباطصوبوالتقدمألكسندر

)1(.تقريئاق.م.84عامفىدمشقعلىوالسيطرةوقتلهالسلوقىالملكهزيمة

بمهاجمةالثالثالحارثالنبطىلللكقام،النبطيةالتجارةطرقتحريرءوراوسعئا

منوكان،الصلحطلبعلىأجبرتهقاسيةهزيمةألكسندرلقىوهناك،حديدعندألكسندر

،الأردنعبراليهوديةالسيطرةتحتالواقعةعشرالأثنىالمدنعنالتنازلالصلحهذابنود

)2(.للأنباطغزةمدينةعنالتنازلوكذلك

الحاكموبينبينهنشبالذىالنزاعنتيجةالصلحقبلقدالنبطىالملكأنوالحقيقة

)3(.دمشقعلىمنايوسبنبطلميوسالإيتورى

الخارجيبما:يونانانألكسندرعات

وروما،اليهوديةالطائفةبينالعهديجددفلم،الخارجيةسابقيهسياسةعنألكسندرابتعد

التلمودفىوردوقد،الرومانىالمعسكرتوالىلاجديدةقواتمعجديدةعلاقاتأقاموإنما

ملكمثراداتسمعأقامهالعلاقاتبالإضافةهذا،ألكسندرضيافةفىبلرثىلوفدصدى

التحفظاتبعضلنايعكسروماعهدتجديدعنالامتناعأنفىولاشك،روماعدوبونتوس

الأقلعلىأوالمعادىالمعسكرمعكانتالجديدةعلاقاتهأنلهذاأضف،سياستهاعلى

)4(.الشرقفىالمتزايدةروماأطماعإزاءالمتحفظ

.188اصالحشمونيةيهودا:مناحم،شترن)1(

)2(!ل!لألة،"س!6+)للاح3ا!،لأحهول!لأولللا3140"47.0.

.13ص،يناىلكسندراحر:رييهإ،شيركا)3(

.012ص،لشتاتاي!د:رييهإ،كاشير()4



فىروماتوغلازدادحيث،المشرقبلادفىأوضاعمنتغيرمنطرألماراجعذلكولعل

سقطكما.م،ق133عامفىرومانيةلولايةوحولتهاأمامهابرجامونمملكةفسقطت،داخله

الروماناتبعهاالتىالاقتصادىالاستغلالسياسةلهذاأضف،قورنايئةإقليمأيضتاأمامها

فىلهاالمواطنينكراهيةأثارمما،السياسىوفقلهاالعسكريةقوتهاحمايةتحتالمنطقةفى

البحريةالقرصنةأعماللاتساعكانكما،والحكامالملوكبعضمخاوفوأثارشتىمناطق

بغضازدياديعنىبما،البلدانهذاعلىالسلبىأثره،الساحليةالبلدانبعضفىالرومانية

بدأالذىلاتيروسعهدفىا+كلعلىهذاتحفظهاعنمصرعبرتوقدهذا،السيادةهذه

توغلهنمخاوفهلتزايد،بروماالطيبةمصرعلاقاتقطعحينماق.م،ولعاملمصرحكمه

)1(.المشرقفىروما

استخدممنأولكانكما،العملاتبعضبسكحكمهفترةفىيونائانألكسندرقاموقد

عبارةيحملالوجهجاءوقد،ملكلقبفيهااستخدممنأولكانكما،اليونانيةالكتابةفيها

الثلاثينالأحرفوطعدتكلبيرةالكتابةوكانت،اطيهود(وصجماعةا!برالكاهنيوناثان)

وجهوجاء،اليونانيةباللغةالعملاتبعضحكمهمنمتأخرةفترةفىصدرتوكماحرف)2("

لملكاأىعه*ولءس!ولول(53!ءعح!ول)ءولألكسندروسبا!يليوس)عبارةيحملالعملة

)3(.والنماءالخصوبةرمزيحملأتىفقدالعملةمنالآخرالجانبأما،ألكسندر

اسموجههعلىالأد!حمل،شكلينعلىجاتقدالعملاتهذهأنكيندلرأريهيدى

جنب،إلىجنئاالاثنينسكتمؤقد،يهوناثاناسموجههعلىحملفقدالثانىأما،يوناثان

سالومىألكسندراعهدفىسكهاتمقديوناثانالاسمتحملالتىالعملاتأنيرىأنهكما

القديمةالعملةمنحذفتأنبعد،زوجهابذكرىاحتفالآبسكهاقامتوأنها،ألكسندرزوجة

التىالعملاتتلكسكبإيقافألكسندرقاموقدهذابالفريسيين)4(،علاقتهانتيجةالإلهرمز

227ص،الحشمونييندولة:أديلنيل،رباةددت)1(

.52ص،الحشمونيينعملات:ي!شوع،براند)2(

.114ص،6691(القاهرة)،تشريدهحتىالي!دىالمجتمع،حسنينفؤاد،على)3(

.17-16ص،الحشمونيينع!ت:أ،كيندلر)4(
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باسمالمعروفالتشريعىاليهودىالمجلسلإهمالهيشيرمما(اليهودجماعة)عبارةحملت

)1(.السنهلرين

مكنتهحيث،الشمالىالأردنعبرالمناطقبعضبضمألكسندرقامأيامهأواخروفى

علىالتوسعمنقواهملإضعافأدتوالتىسوريافىالأنباطلهاتعرضالتىالضغوط

احتلالألكسندراستطاعتقريئاسنواتثلاثقرابةاستمرتطويلةحملةففى4حسابهم

هذهحملتهوأثهىلسلوقيةشمالأتقدمثم،ديونمحتلأأبيلعبرتوجهثم،وجرسبجال

ثمهيبوسومدينةجملةحصنعلىاستولىحملتهمنعودتهوأثناء،أنطيوخوسبوادى

عبراليونانيةالمدنعلىالاستيلاءفىألكسندرنجحوبذلك،الأردننهرعلىالواقعةفيلوتيرية

)2(.الأنباطسيطرةتحتظلتالتىفيلادلفياعداالأردن

مرضهعلىالتغلببمقدورهأنهاعتقدولكنه،شديذامرضئاألكسندرمرضعودتوبعد

ولكن!م،ق76عامفىيىجمبلفتحجيشهرأسعلىألكسندرتوجهوبالفعل،للحرببالعودة

فىنحبهقضىأنيلبثولمأنهكتالتىقواهعلىأثرقدبذلهالذىالحربىالمج!ديبدوأن

ق.م)3(.ولعام

)4(،بالطاغيةسترابونلقبهحيثصفاتمنعليهأطلقمااستحققدألكسندرأنولاشك

ووصفه)5(،لقسوقهطاغيةبالفعلغداقدأنهتعنىوهى)تراكيدس(الي!دعليهأطلقكما

أيضئاعليهأطلقكما،)+(إليهماحتاجمنأولأنهرغم)6(،الحكماءقاتلبالشريرالتلمود

041ص،ئيلسرا!ر-تا:ألديئيل،!دتربا(1)

.48ص،الي!دحروبلميوسيفوس)3(

)2("هول،كح!س!،+احقح.0240.3.

(4)3كلأ"لا5.0ح35.هلاطلأ،7:751أأأ".2و8.

.188ص.الحشمونيةي!داةمناحم،)5(شترن

.137ص،0891(أبيبتل،(الحشمونيةالفتربابحاث).هحشمونائيتهتقوفا.حقرى.:ى،افرون)16

الحكماء-قتلأنبعد-يباركهمنيجديعدولم،وزوجتهجلسقدألكسندرأنالبابلىالتلمودويروى)+أ

قدمتإنلىتقسم،الحكماءقتلتلقدأفعلوماذا،لهفقالت؟يباركنىشخصئالىيقدممنلزوجتهفقال

ألكسندرفقام،أخيها()شيطحبنبشمعونواتتفأرسلت،لهافكسم؟توذيهألاالشخصذلب!لك

راجع:االتوراةإنها،يحترمنىمنأنتلستلهفقال؟أوقرككمأرأيتله!قالزوجتهوبينبينهواجلسه

.48/1،براخوت،بابلىتلمود
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ولكنهمحكامهماختاروااليهودإن)قالحينماحقعلىتاكيتوسوكان)1(،والدماللحمملك

وزوجاتهمإخوانهموقتلوامدثاودمروامواطنيهموآذوا،والعنفبالقوةحكمهمأحاطوا

نيتسانبلهاةترىكما()2(،الداخلىسلطانهمدعمفىالكبرىالكهانةواستخدمواوشيوخهم

يتطابقيهوداصحراءلجماعةحبقوقتفسيرفىالوارد(هرشعهكوهين)الأثمالكاهنأن

)3(.يونانانألكسندرمع

:ى!(68-لىمول)سالومئألكسئدرا.:.رايغا.

سالومىألكشدرازوجتهقامت،يىجبلمدينةحصارهأثناءيونانانألكسندرتوفىوحينما

ثم،المدينةعلىالاستيلاءفىنجحتحتىالمدينةعلىالحصاروشددتوفاتهخبربإخفاء

امتيازاتهمكافةلهموأعادت،)"(معهموتصالحتالفريسييناستدعتوهناك،للقدسعادت

)4(.الحكمعلىفبايعوما

البكرابنهافتولى،الحكمعنالكبرىالكهانةانفصلتأنالحكمسالوهىاعتلاءأدىوقد

قيادةتولىفقدالثانىأرششويولوسالأصغرالابنأما"الوظيفةهذهالثانىهيركانوس

اليهوديةالممتلكاترقعةلاتساعوذلكالسنهدرينمجلسمنبقرارتحددماوهو،الجيش

)5(.الملكوظيفةتملالهماكللهمتمكلالكهانةوظيفةتكنلمممنداخلهاالأجانبعددلذيادة

أبيبتل)،(والألينيينيهوداصحراءلفيف)،.هإيسييمفىيهودامدبرمجيلت.:دافيد،بلوسر)1(

.21حا،8591(

)3(

)4(

)5(

(2)4+أحللا3،ح،+"أ3،يمهكم!.ول!لةفى.ول+هح.1)00!55مما:7.هه.981-أو05

،منشور-غيرماجستيررسالة،الظلاموابناءالفورأبناءبينالحربمخطوطة،محمدإبراهيم،فريد

.71،ص+(7991هرة)العا

والاهتداءبالفرش!يينبالاتصالموتهقبلزوجتهعلىأشارقديوناثانألكسندرإنالمروياتلإحدىوطبقا

راجع:،سالومىألكسندراشقيقالفريسيينزعماءأحدشيطحبنشمعونكانوقدهذا،بآرانهم

مقال،(نراهماللهطيبالحكماءأدبفىالحشمونيين)،حزلبسفرتهحشمونانيم.:ى،جفنى

،،،دة،قاس!+3*س!لأولا!دةولهول141،0".480.؟74ص،الحشمونيةلأسرةافترةكتابفى

.182ص،العبر،خلدرنابن،334ص،إسرائيلبنىتالش،دروز.

.015ص،اليهودىالمجتمع:دانيال،ش!ارتس
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لمفلماذا،التدابيرهذهلاتخاذسالومىدفععمانتساعللأنيدعوناحدثماأنوالحقيقة

لأخيهالحكمالأولهيركانوسزوجةتتركألم؟حاكفاالثانىهيركانوسا!برابنهاتعين

وفاةبعديونثانلألكسندرالحكمنفسهاسالومىوتركت،زوجهاوفاةبعدالأولأريستوبولوس

أليس،الحكممقاليدسيدةتولتكيفنتساعلأنلنايعنكما،؟!الأولأرششولولوسزوجها

الفريسيونارتضىوكيف،الهلينستيةالنظميشبهإنهبل،اليهوديةالتقاليدعنببعيدهذا

سالوهىبينالمصالحتبادلعمليةأنلنرىدإننا)8(،؟!بايعوماوكيف،سيدهبحكم

فىالحكمعلىسالومىالفرشميونبايعفقد،الطرفينبينالالتقاءنقطةهىوالفريسيين

.يهوداشئونفىأيديهمإطلاقمقابل

فىالرئيسيةوظائفهمعنالصدوقيينبتنحيةسالومىقامتالمعلنةغيرالاتفاقيةهذهوإزاء

قانونئاإطازامنحتهمبلفحسبهذاليس،محلهمالفرش!يينوأحلت،السنهد!ين

وضعالذىالأمر،الفريسيينأيدىفىالحكمسالومىتركتفقدثمومن)1(،لتشريعاتهم

فى-العسكريةوالقياداتالأرستقراطيةالطبقةمملالىالصدوقيين-السابقينالسلطةمقربى

وقتلتعذيبهمفىيوناثانألكسندرلمشاركتهممعاقبتهمالفريسيونحاولحينماخاصة،مأزق

)2(.منهمثمانمائة

لأريستوبولوسالأمالملكةوموقفأزمتهميشكونالأرستقراطيةالطبقةيمثلوفدتوجهوقد

بوضعالأمالملكةيطالبأخروفدرأسعلىأرششوبولوستوجهوبالفعل،الجيشقائدالثانى

)3(.الفريسييينلأعمالحد

الأنسبأنهمعتقذا،الفريسيينطريقيعترضالثانىأرششوبولوسبدأالخطوةوبهذه

نأعلىالصدوقيينمعتعاهدالمنطلقهذاومن"الثانىهيركانوسأخيهؤليسالمملكةلتولى

وضاعف،يهوداحصونعلىبالسيطرةفقاملذلكيستعدوبدأ،والدتهوفاةبعدالحكميتولى

)4(.لإدارتهالمؤلدينتقريبعلىعملكما،المرتزقةمنالمزيدبتجنيدقواتهأعداد

كتابنا.منالسادسالفصلراجع،الي!ديةللطانفةحاكمةسالومىتعيينحولالتفاصيلمنلمزيد)8(

(1)3ل!لألأامح!،أث!3+ه،آهلىس!ل!ثه".820.

.151ص.الي!دىالمجتمع:دانيال،شفارتس)2(

.94ص،اليهودحروب:يوسيفوس)3(

.152ص"السابقالمرجع:دانيال،شفارتس)4(
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هذهعهدعنحدثينوحدهااليهوديةالمصادرفتوردالخارجيةسالومىسياسةعنأما

تلكتستكمللمولكنهادمشقلاحتلالالثانىأريستوبولوسأرسلتأنهاأولهما،السيدة

وصلحينما،يهوداعنتيجريشىالمدعوأرمينياملكإبعاداستطاعتأنهاوثانيهما،الحملة

لهقدموفذاسالومىلهأرسلتحيث،سوريااحتلالبعدكبيرجيشرأسعلىعكاإلى

)1(.عكاعنورحلصداقةعهدمعهوقطع،الهدايا

الرومانيةالقواتاجتياحهوالمنطقةعنللابتعادالأرمينىالملكدفعماأنوالحقيقة

)2(.لأرمينيا

محاولاتدإزاء،عمرهامنوالسبعينالثالئةبلغتوقد،الموتعلىالملكةأشرفتوحينما

تحتوأبنائهزوجتهباحتجازسالوهىقامت،الحكمعلىلدشيلاءالثانىأريستوبولوس

الثانى،هيركانوسابنهارأسهموعلى،للاجتماعالطائفةشيوخدعتثم3مشددةحراسة

.م،ق67عامفىسالومىألكسندراتوفتوقد،الأمورصالحفيهمابعملعليهمأشارتوفيه

)3(.سنواتتسعدامحكمبعد

الحشمونىالحكمونهايهالثانئداديستويولودسالثانئهيد؟نوسبينالصراء:.خاهصئا.

3(:ى37-3لى،6

الثانىهيركانوسولديهابين،أهليةحرباندلاعإشارةسالومىالملكةموتأعطىلقد

كانالتىاليهوديةالقواترأسعلى-مسلخاتمرذاقادالذىذلاالثانىوأريستوبولوس

عنالثانىهيركانوسيتخلىلأنالذىالأمر،بسهولةعليهمنتصزا،أخيهضد-يقودها

علىبينهمافيمااتفقاقدأنهماويبدو،(إقامتهتحديد)هادئةبحياةينعمأنمقابلالحكم

)4(.أرششوبولوسلأبناءبعدفيماالحكمتوريث

علىالأولأريستوبولوسفرضهالذىبالسجنقارناهماإذامعتدلأالاتفاقهذاكانوربما

قبل.منوإخوتهأمه

.922ص،الحشصونييندولة:أوهـشيل،ربافورت)1(

.214ص،الهللينستيةالفترة:مفاحم،شترن)12

.603ص،إسرانيلتار-كتاب:زنيف،يعبتس)3(

.023ص،السابقالمرجع،أوهـسئيل،ربافورت)4(
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فىالشرعىبحقهوأغواههيركانوسصديقالأددمى)+(أنتيباترتدخلالوقتهذاوفى

قامثمومن،المغتصبحقهاستردادمنتمكنهقويةلدولةاللجوءاللازممنوأنه4الحكم

بمساندةالثالثالحارثالأنباطملكأقنعاوهناك،الأنباطدولةإلىالقدسمنبالفرارالاثنان

احتلهاالتىالمؤابيةالمناطقبعضعنتنازلهمقابلفىأخيهضدحربهفىهيركانوس

قبل.منيوناثانألكسندر

وجهوهكذا،يهوداحسابعلىأملاكهتوسيعفىأملأهيركانوسعرضالحارثقبل

هزيمةهزيمتهبعدللقدسفرماسرعانالذىأريسوبولوسلمهاجمةكبيزاجيشتاالحارث

قررحتىمنهاينالكادوما)8+(،المدينةفحاصرتتبعهعلىأصرالنبطىالملكولكن،منكرة

النزاعذلكفىعسكرئاوتدخله،دمشقعلىبومبىالرومانىالقائدهجومنتيجةالانسصب

القاندهذااستطاعوقدهذا)2(،القدسعلىالاستيلاءمنالأنباطلمنع"الطرفينبينالقائم

الذىالدورنفسوهو،الحكمفىيوناثانألكسندرمعاوشمنوالد.وكان،عريقةأدوميةأسرةمنوهو)8(

.117ص،الي!دىالمجتمع:دانيال،شفارتس:راجع،هيركانوسمعابنهالأنلعبه

(1)3،"كلنأطءأأ*س!3ط،حا"هءه513.0ة73!.كأح.2،،،+،س!)س!ل!فىول،4،،حعكاس!طأ5هعحل!3آه!لة-

أحولحأ"ه.1.314!هول04ول791و).301.0،ول7-ا3هولطة.3س!ص!هول4،،حاهولح".27.

التىالحادثةتلب!،المعركةخلالوقمتأحداثمنيذكرماأهمولكن،معلومةغيرالمعركةوتفاصيل)8+(

استفائةالحصارأثناءصلىالذىالرجلذلكوهو،حوشباسموارتبط،1(فء.))تعنيتفىوردت

نأبعدإلامنهايخرجلنأنهللربصارخاوأعلنالأرضعلىدانؤبرسمقامكما،المطرلنزولمنه

الحبيب،ابنهلطلباستجابالذىالأبمثلالسماءمنالربلهفاستجاب،السماءمنالمطرالربينزل

رجالبتوبلخيقومانهذاحونىمنالثانىهيركانوسرجالطلبالحصارأثناءأنهالتلمود،فىوردكما

كهنتكوهؤلاءشعبكهؤلاءأن:قائلأالطلبهذاحونىفرفض،لهمالمحاصرونالثانىأرششوبولوس

هيركانوسأتباعتعاملكما،وقتلهبرجمهالثاشأرششوبولوسأتباعفقام!منهمائاتوذىفلايارب

وقد،للمعبدلئقدمالبهائمبعضالمحاصرينهؤلاءمنهمطلبحينماالمحاصرينمعنشينبشكلالثانى

.هص،94،سوطه،بابلىكمود:راجع،البهائممنبدلأخنزيزالهموقدمواالأموالالمحاصرونأخذ

القديم،فلسطينتار-،الأحمد"511ص،9891(الإسكندرية)،العربتارلئ،مهرانبيومىمحمد)2(

.،لة+)أول.أ+3الأمهآهح،لأل!ح)"8410.3؟213صا
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ثم،وأرمينيابونتوسمملكتىمنكلعلىيستولىأنللشرقحملتهأثناءالرومانىالعسكرى

)1(.ق.م65عامسوريافتحفىالنهايةفىنجح

حكامكباقى-المتحاربانالأخوانأيقنفقدسورياجوفأقليماروهانفتحوقدالآن

الأخوينمملكىتوجهثمومن)2(،الرومانىالتدخلبدونالقضيةتحسملنأنه-الشرقى

وهناك،سوريافىلهنائئابومبىتركهالذىالروهانىالعسكرىالقائدسكاورسعونيطلبان

مندوبقدمكما،الفضةمنوزنةألافأربعةفىتمثلترشوةأريستوبولوسمندوبقدم

وأمر)3(،أريستوبولوسجوارإلالوقوففضلسكاورسولكن،المبلغنفسهيركانوس

نفسهعلىيجفبأنخشيةالحارثفعلهماوهو،يهودامنالفورىبالانسحابالثالثالحارث

يهوداحكمفىواستمرالثانىلأرششوبولوسالملكصولجانعادثمومن)4(،الرومانغضب

ق.م)5(.63عامحتى

وهناك،دمشقإلىبومبىالرومانىالقاندتوجه.مق63عامربمعمنالوقتهذاوفى

فقدالثالثوأماهيركانوسوالثانىأرششوبولوسالأولمم!يهوديةوفودثلائةإليهتوجهت

علىوإنما،فقطالأخوينعلىليسللقضاءالفرصةتحينتطالماالتىتلكالفرشميينفرقةمكل

)6(.ي!داعلىوسيطرتهاالحشمونيةالأسرة

أريستوبولوسواتهم،ا!برالابنأنهحيثالحكمفىبأحقيتههيركانوسطالبوقد

أما،المنطقةفىالبحريةالقرصنةأعماللتزعمهبالإضافةهذاالجيرانمعالقلاقلبإثارة

(1)+ص!3ح35"ولك!!اأاحول5"*هولاء7حاأول0،3س!كأ*هولنةول.ح(+س!،"ءطح3691)،711.0ةس!3ا4وللألة.

..+.طول،،3أولأول3هاهأأ5طة4س!،لأأللاس!زث!33ءلح!،ولأ...ثماولمم!أأ*كللا"37.ى(ول.1،)730.539ة3س!كلنأيح،3

أ"س!ز"3ه.ءا"هس!".173.

.231ص،الحشمونييندولة:الدلئيل"رباصدت)2(

(3)313ءكلنأطحاأللاح3طههص!"س!اه.8130.

.391ص،إسرانيلتالنى:ألدينيل،رباةلدت()4

(5)يلاه+أ3هول.ول5+كة+ا.س!ه.ك!.

)6(ه*،طاول+أ،كلة،6+حاطل!30،3آه13لاعاس!.(صاهول4هول1!)3040.069.
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رجلهيركانوسشقيقهأنحيثعنوةالمملكةعلىاستولىأنهادعىفقدأريستوبولوس

النزاعهذابإنهاءبومبىطالبوافقدالفريسيونوأما،عليهاالسيطرةيستطيعولاضعيف

الانتهاءبعدالقضيةهذهفىالحسمتأجيلقرربومبىولكن،الشقيقينعلىوالقضاءالدائر

)1(.النفسبضبطالمتصارعةالأطرافطلبكما،الأنباطمعصراعهمن

كانتالثانىأريستوبولوسأعمالأنذلك،الثانىلهيركانوسيميلكانبومبىأنويبدو

معيقيمهاأنعنأمراءمععلاقاتإقامةيفضلكانأنهكما،رومامعاداةمغزىتحمل

)2(.الفريسيينمطالبرفضهناومن،معهمالتعامليصعبالشعبعامةمنأفراد

تعيينفىرغبتههيهالهتاكد،بوحبىعععدةمراتذلكبعدأريستوبولوستقابل

داخلللتوغلكذلكببومبىوحدا،لرومامعاداتهعنللإعلاندعاهالذىالأمرهيركانوس

رجالهبعضولكن)8(،الصالحأرششوبولوسطدبلأريحابومبىوصلوحينما،يهودا

أريستوبولوسأعداءبعضقاموهنا،للقدسبومبىلمهاجمةأدىمما"بنودهتنفيذرفضوا

به،وتحصنواصهيونبجبلواحتمواأرششويولوسأتباع!ز"بومبىأمامالمدينةأبواببفتح

خلالهااستطاعأشهر،ثلالةيحاصرهمجعلهجميفاعليهمالقضاءعلىبومبىإصرارولكن

)3()+8(.لي!داحاكفاالثانىهيركانوسوإعلانأرششو!دال!لىأسر

لميداهأنورغم)4(،الأقداسلقدسنفسهبومبىودخولالهيكلبومبىجنوددخولورغم

خلقمما"الأقداسقدسوتدنيس،القتلىكثرةهوالي!دأثارهاأنإلا)5(،لودانعهتمتد

.178ص،الي!دىالمجتمع:دانيال،شثارتس)1(

.491ص،الحشمونييندولة:أو!ينيل،ربافورت)2(

قدجاينوسويدعىبومبىقاندأن!لقال،كبيرمالىمبلغودفعالقدسعنالتنازلالصلحتضمنوقد)5(

راجع:،وجههفىالمدينةأبواببإغلاققامواأرششدبولوسرجالبعضولكنالصلحشروطلتنفيذجاء

.178ص،الي!دىالمجتمعةدانيال،شلارتس

.68ص"إسرانيلشعب:يعقوب،جوران)3(

.)5(الشكلراجع،الثانى!ارششوبولوسالثانىهيركانوسيوحنابينالأهليةالمحروبعن)8،(

)4(ول،أس!4+.3ه،؟أي!3."ثم!أأأو.

!5)ول7أ-3هول،لة"3ححهول2،4ولحا"س!2.0!.
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فىرغبتهومنفذىالربمبعوثىفيهمرأتالتىالفرقأنحتى،الرومانكراهيةبداخلهم

هووها،عهدهمانتهاءتمنواحتىذلكأزعجهمقد،لملوكلتحولهمالحشمونيةالأسرةمعاقبة

وهىأبدىبشكلالعداءيهوداصحراءجماعةتناصبهاالتىالأمةتلكاسميوردحبقوقسفر

أنهمفىتمللتوالتىالجماعةهذهصفاتبعضالتفسيريوردكما)1(،الكيتيمالمسماة

الشرورنحوالموجهأفكارهمكلفىوبالمشورة،الحربفىوأبطالالسيرفىمسرعون

البحر،جزرمنبعيدموضعمنجاؤاإنهمكما"والخداعبالتآمرالشعو*كلمعيسيرون

منكثيزاويقتلون،رزقهممصدرهىالشعو*علىوجزيتهم،بينهمالعالميقسمونوهم

)2(.بالسيفيقتلونهبليرحمونهلاأمهأحشاءفىالجنينحتىبلوالأطفالالصبية

عينيهودا!فى،المدنلبعضالمداخلىالحكمعلىالتعديلاتبعضبومبىأدخلوقد

الحكمحقالأجنبيةالمدنبعضأعطىكما)3(،للطانفةوحاكفاأكبركاهئاالثانىهيركانوس

عنفابتعدتي!داعنالجليلانفصلتكما،روماشكإقليملسوريابعضهاوضم،الذاتى

فىلليعشالمدنهذهفىيعيشونالذيناليهودانتقلهناومن،المتوسطالبحرعلىمنفذها

)4(.أجنبىحكمظل

لفباطتصدىالذىذلك،سكاوروسالعسكرىلقاند.سورياحكمتاركالرومابومبىعاد

حيثالحروبتلكفىالأيمنساعدههوالأدومىأنتيباتراوكان،الستحكمهسنواتخلالى

)5(.الاثمرقفىالرومانالقادةمعوطيدةعلاقاتإقامةيحاولكان

تقليصعلىوعمل،سكاوروسمحلجابينيوسالرومانىالقائدحلممق57عاموفى

بنألكسندربينالفترةهذهفىاندلعجديدنزاعولكن)6(،فأكثرأكثريهوداحلود

.57ص،الحربمخطوطة،فريد)1(

.914ص.الحربمخطوطة،فريد)2(

.917ص.الي!دىالمجتمع،دانيال،شفارتس)3(

.591ص،اشرانيلتاس:ألرينيل،ربا!ورت)5(

.903ص،سوريار-تا،حتى،لأهول،ثح!س!+أححنأ3)6(

!4)3طحكلنأكلث!.)حللاأ3ط"ح5"حا،".173.
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الرومانىالقائددفعمما،القدسخارجحكمهمناطقعلىالثانىوهيركانوسأرششوبولس

لمالتمردأعمالأنبيد،ألكسندرتمردقمعفىنجحوقد،التزاعلفضللتدخلجابينيوس

جيشتجنيدفىونجحأنتيجونوسوابنهالثانىأريستوبولوسفزحيث،الانتهاءلهايكتب

للجيشأسيزاأثرهاعلىسقطبهزيمةمنىولكنه،جابينيوسالرومانىالقائدومحاربة

)1(.ذلكبعدروماإرسالهتمثم،الرومانى

بتقسيمجابينيوسقام،الثانىهيركانوسضدوالصخبالتمردأعمالاندلاعوإزاء

الحكماتقسموبذلل!،بهخاصسنهدرينإقليمكلفىأقام،أقاليملخمسةحكمهمنطقة

)2(.الثانىهيركانوسسيطرةعنوابتعد

والاهتمامقبلمنبومبىبهأمرماتنفيذفىتمثلتجديدةلمرحلةذلكبعدجابينيوسانتقل

السامرةمكلبهدمهاالحشمونيونقامالتىالهلينستيةالمدنبناءبإعادةفقام،فلسينبشئون

)3(.شاق!بيت

الثلاثةحكومةنىعضؤاكانالذى-كراسوسالعسكرىالقاندتولىق.م54عامل!فى

القائدهذامجىءأنيخفىولا،سو!حكم-قيصرويوليوحابومبىمنكلضمتالتى

،القدسهيكلودائعبسلبقامفقدنمومن،البارثيينمعالصراعمغزىيحملكانللشرق

جيشهفتمزقأديساملكالثانىأبجرالملكالعربىحليفهخانهحتىالصراعبدأأنماولكن

)4(.لونجينوسكاسيوسالجديدالقاندعنهبدلآوتولى)+(،أمرهوانتهىالسوريةالصحراءفى

!1)أولالألةول.أول،3لاءههمء،للأل!ح.861.03.

.181ص،الي!دىالمجتمع،دانيال،شفارتس)2(

؟591ص،إسرانيلتاسض:أورينيل.ربافورت)3(

لأ51،،ل!)4ولول.ا).!اس!!س!55!كلأية(نألملاول"ححول5391)"57.0

وقالحلقهفىمصهورذهببصبقامالذى،البارنيينلملكوأرسلتأعضاؤهوقطعتقتلقدانهويقال)8(

.031ص،ولبنانسورياتاريخ،حتى:راجع.(حياتبافىكثيهزافيهتطمعكنتبمانفسبا)اشبع

.28ص.0691(القدس).(اشههمررود)+.هميلخهوردوس.:)،شاليط)4(
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بومبىطرفاهاكان،روهاعرشعلىطاحنةأهليةحرباندلعتق.م94عاموفى

وكون،قيصرحلفاءمنيتخلصأنبومبىعلىلزافاكانوقد،قيصرويوليوس

)1(.ألكسندرولابنهلهالسمبدسيأمرلأنكافئاكان،لقيصرحليفاأريستوبولوس

موقعةفىقاسيةهزيمةببومبىيلحقأنقيصريوليوساستطاعق.م48عاموفى

قبلوقد،لهولائهماعنوأعلنالدعمهالثانىوهيركانوسأنيتباتراانتقلثمومن،برسالوس

)2(،ي!داعلىحاكفابتعيينهالصغيرأريستوبولوسابنأثتيجونوسطلبورفضذلكقيصر

صلاحياتوألغى)3(،يزرعئيلوادىمنوجزفايافامدينةليهوداوأعادساندهماكما

قاموقد)4(،يهوداعلىحاكئاوعينه،الرومانيةالمواطنةحقأنتباتراوهنح،جابينوس

)5(.للجليلحاكفاهيرودسوابنهللقدسحاكفافسايلابنهبتعيينحكمهبتعضيدأنتيباترا

الهلينستيةالمدنإحياءلسياسةوطبفا،للجليلحاكفاأنتيباترابنهيرودستعيينوبعد

ردهأنهذامنأكثر!السياسةتلكيرفضشعبىتمرداندلعفقد،هناكبانتهاجهاقامالتى

4القدسداخلالغضبأثارقد،حزقياهوالمدعوالتمردقائدوقتله،وقمعهالتمردعلىالعنيف

اضطرمما،لمحاكمتهالسنهدرينأماميمكلأندونجاءقدالرجلهذاقتلخاصةان

لطلبهيرودساستجاب8السنهدرينأماميمكلأنهيرودسمنيطلبأنهيركانوس

متهفا،بوصفهليسفاتخابوصفهجاءالسنهدرينأمامليمكلجاءحينولكنههيركانوس،

تحذيرهمفادهلهيركانوسخطاببإرسالسكستوسالمدعوسورياحاكمقامالأثناءهذهوفى

دفعمما،السنهدرينأعضاءأهابقدهيرودسمشهدأنوالحق،بهيرودسالمساسمن

ستحدثالتىالكارثةعواقيوتحذيرهمرفاقهلمهاجمةشفاىويدعىالنسهدرينأعضاءأحد

رفض،محالةلاسئعاقيهيرودسأنلهيركانوستأكدوحينما،إلرجلهذاتركواإن

.182ص،الي!دىالمجتمع:دانيال،شفارتس)1(

.234ص،الحشمونيةيهودا:مناحم،شترن)2(

.891ص،إسرائيلتار-،ربافورت)3(

الرومانيةالمواطنةحقمنح)،هوردوسأفىلأنتيباتروسهروميتهإزراحوتهمنقت.:ج،عقيفا)14

.71ص،وفلسطينإسرائيلشعبتار-فىأبحاثكتابفىمقال،(هيرودوالدلأنتيباترا

.891ص،إسرانبلتار-:أورينيلارباثورت)5(
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بالهربهيرودسمنبمعاونةقامنفسهالوقتوفى،التالىلليوموأرجأهاالمحاكمةاستكمال

)1(.سورياجوفعلىحاكئاعينهالذىسوريالحاكمهوالآخرمتوجفا،المدينةمنليلأ

جانبمنوبروتسكاسيوسمنكلبين،ثانيةالأهليةالحرو*اندلعت.مق44عاموفى

تجهيزأعباءولأن،قيصريوليوساغتيالنتيجة،آخرجانبمنوأوكتافيوسوأنطونيو

يجمعللشرقتوجهقدكاسيوسفإن،المحتلةالشعوبعاتقعلىيقعالعسكريةا!ت

مواطنيهامنالكثيربيععلىيقدمجعلهالعونتقديمالشعوببعضرفضولكن،الأموال

اليهود)2(.الشعو*هذهمنوكان،عبيذا

دعامما،وأوكتافيوسأنطونيوبانتصارالطرفينبينالمعاركانتهتق.م42عاموفى

معاملةسوءتشكوجاعتالتىاليهوديةالوفوداستقبلوهناك،للشرقيتوجهأنأنطونيو

هويشغلهكانماأكثرأنحيثسابقيهمنبأفضليكنلمأنطونيوولكن،وابنيهأنتيباترا

)3(.لهالمتصارعةالأطرافهذهولاء

،للرومانمعاونتهمنتيجةأنتيباتراأسرةتجاهتترايداليهودكراهيةبدأتالأياموبمرور

)4(.الأسرةهذهحكممنوالتخلصلأنتيباتراالسملدسدفعهممما

سورياداخلأوروديسأكوروسالملكبقيادةالبارثيةالجيوشتوصكلت3ق04عاموفى

دعمهم،نيلفىالثانىأريستوبولوسبنأنتيجونوسنجحوهناك،فلسطينحتىووصلت

شحمةقطعفىأنتيجونوسنجحكما)5(،وأسرهماأنتيباتراابنىلمحاصرةأدىالذىالأمر

هيرودسقامالأثناءهذهوفى،الكبرىبالكهانةمطالبتهيتجنبحتىالثانىهيركانوسأذن

إلىجندهمنتبقىمنوبعضأقاربهبرفقةليلأالقدسمنالفرارفىونجحالأسرباختراق

)6(.الحكمعلىالاستيلاءفىنجحوهناك"أدوم

(1)3"ص!كلنأ3ح0)ء*أ3ط"م!5حا.".483.

)2!،"ل!3ه.ول.م!.،+ص!ه*ح!لةأفىهولهلمهكأ.حول4"هم!ره(1و")450.98.

..لأ!ولل!ه"ول53،ث!أطلأآه.طءهنأ!ل!.9150!991ص،إسرانيلتارىةأورينيل،ربافورت)3(

.185ص،اليهودىالمجتمع:دانيال،شثارتس)4(

(5)+،8ءللا3.،+!ط31،هأعكح!،019105

.991ص،ئيلسرا!ر-تا:أورينيل،ثورتربا(6)
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بسكها،قامالتىالعملاتخلالمنيظهرماوهوحكمهنظاممنأنتيجونسجددوقد

الذىملكللقباستخدامهرغم،الحكملتشاركهعادتاليهودجماعةأنخلالهامنيبدوحيث

بسبعةشمعدانتحملعملاتهقطعإحدىوردتوقدهذا،عملاتهفوقاليونانيةباللغةورد

شكليحملوالذىالعملاتمنالنوعهذايعدكما،شجراتأربعالآخرالجانبوفىرؤوس

نادرنوعوهوالقديمةالفترةهذهمنالشكلبهذالناجاءالذىالوحيدالنوعهوالشمعدان

)1(.العملاتمن

فقرر،حدثبماوأخبرهأنطونيومعتقابلوهناكلروماهيرودسوصلالوقتهذافى

،.مق04عامنهايةوفى،المنطقةحكماستعادة-أوكتافيوسمعمشاوراتبعد-أنطونيو

قمم93عامأوانلفىتوجهثم،فلسطينعلىملئاهيرودسعينمهيباحتفالىطقسوفي

)2(.والجليلوالسامرةوأدرميافامنكلأبهفتحجيمثتاوجندالشرقإلى

وهناك،الأعلىالفراتنهرعلىساموساتهمدينةبمحاصرةأنطونيوقامذاتهالوقتوفى

سقطتأنماولكن،مساندتهفىوتوانيهمالروهانالحكامخنوعيشكوهيرودسإليهتوجه

تحتلهيرودسعسكرىدعمبإرسالقامحتى،البارنيينهزيمةأنطونيوواستطاعالمدينة

حاصرهأنبعدأنتيجونوسهزيمةبدررهاستطاعالذىسوسيوسالرومانىالقاندقيادة

وانتهى،أسيزاالحشمونيةالأسرةأفرادأخرأنتيجونوسسقطالنهايةوفى.شهرينقرابة

أسرةهىجديدةأسرةحكمليبدأ35ق37عامفى(المكابية)الحشمونيةالأسرةحكم

)3(.هيرود

سكفيالحشمونيونبدأحفاهل..مطباعوتلطبوعهحشمونائيمهحيلوإميتى:قيدرلى،برايج)1(

.43ص،ع!ت

.186ص،الي!دىالمجتمع:دانيال،شلارتس)12

مجلافىمقال،(الثاشالمعبدفترةفىالقدس).هشنىهبيتبيصيروشاليم.:ميخانيل،يوناالي)3(

.22ص،)6891(قدمونيوت



السادسالفصل

المكابيةللحركةالاكرالفكرى

الفكرفىأثرمنالمهمةالحركةلهذهكانفيماننظرأنالأخيرالفصلهذافىنود

نأإلىنشيرأنلنايعن،الحركةلهذهالفكرىللاثرنتطرقأنوقبل،الفترةتلكفىاليهودى

الخداع:همهاأبارزةبعلاماتتتسم،باليهودوالخاصةالحديثةاليهوديةالدراساتكل

تحريها،ضدبنشاطالعملحتىأوالحقيقةبتحرىواللامبالاةالعدرانىوالجدلوالتبرير

ضددفاعهىاليوموحتىالفترةتلكمنذ،الي!ديةعنيهوديةالمدعوةالدراساتهذهومعظم

-الاجتماععلمفى-عليهنطلقأنيمكنماوهو،ذاتئا)1(حوازامنهاأكثرخارجىعدو

.لةولهفأ،*()2()8(3ص!!صنها5)3ءهلا+لنمطيةالقوميةالأفكارامصطلح

نظرناوجهةمنتمثلالمحدثيناليهودالمؤرخينكتبتميزالتىالسماتهذهأنوالحقيقة

لأعمالهمرجعناوالذين،(المكابيةالأسفار/يوسيفوس)القدامىالمؤرخينلسماتاهتداذا

العدوانىالجدلأيضئامنهاكانسماتعلىتتطوىأعمالهمكاشهحيث،هذاعملنافى

أعمالهممن-الأحيانبعضفى-المكابيةالأسرةوأفراد،المتأغرقينقطاعقبرعةوهحاولة

كاملة.عنهاتخليهمقلالي!ديةاوللشريعةالمنافية

المكابى:التمرد.حركةقبيلوالثقا!يبماالدينيةل!ضاعالعامةالخطوط

البطالمة)اليونانىالحكمقحتالميلادقبلالثالثالقرنمنذالي!دعاشكيفبنامزوقد

تأديةفىالحريةمنكبيربقدرنعمتقداليهوديةالطائقةوأن،(السلوقيينبعدهموهن

علىصالح:ت،(سنةآلافنلات!وطأة)اليهوديةالديانة،اليهودىالتاريخ،إسرانيل،شاحاله)1(

الاخر،ومفهومالذاتصور-بينالعربيةالشخصية،السيد"يس"37ص،5991(لبنان)،سوداح

الخاسى.الفصل،8391(بيروت)

.131-013ص.العربيةالشخصية،يس)2(

شكلتأخذوالتى،آخرشعبجانبمنماشعبعلىتسرىالتىالشافعةالسماتهىالقوميةوالأفكار)+(

متعصبة،بأفكارتاثزاءموضوعىأوعلمىأساسغيرعلىقصاخوالتى،الجماعيةالعامةالعقيدة

العربية،الشخصية.يسالسيد:راجعالموضوعهذاحولللمزيد،للاخرصورتهافىبالتبسيطتتسم

.131-013صا

-911-
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التىالأوضاععلىالإبقاءسياسةاتبعتالتى،البطلميةالسيادةظلفىشريعتهافرائض

للدفاعاللازمةالتدابيرأقصىواتخاذ،والقلاقلالفقاندلاعتحاشئاقبلمنقائمةكانت

وفى،)1(الشرقيةالشماليةالجهةمنالبطلميةمصرعنالأولالدفاعخطباعتبارها،عنها

المفوض-الدينيةالزعامةصلاحياتإلىبالإضافة-ا!برالكاهنأصبحالمناخمذا

ورغم)2(.والاجتماعيةالدينيةللحياةالإشعاعمصدرالهيكلكانكما،والإدارىالسياسى

اللغةمتبنتاالإغريقيةبالصبغةللاصطباغسعىمنأفرادهامنفإنالدينيةالحريةهذه

فىالخطابفصلكانثم،الإغريقىالعمارةفنومحاكئا،اليونانيةوالأسماءاليونانية

السبتوجنتاأوالسبعينيةبالترجمةغرففيما،اليونانيةللغةالقديمالعهدأسفارترجمتهم

.(3)(3س!؟ول،،!حول!أ)

نأكيفلناتروىالتى،أرششياس)+(رسالةخلالمنالترجمةهذهقصةوصلتناوقد

مفاده،فيلادلفوسالثانىبطلميوسللملكتقريزاقدمقدالإسكندريةمكتبةأمينديمتريوس

نأإلا،مختلفةأدائاتمكلكتائاوتسعينوخمممتاوتسعينوخمشاتسعمائةلمكتبتهضمقدأنه

لترجمتهاحاجةفىالكتبهذهأنأوردكما،مكتبتهفىموجوةغيرالخمسةمويسأسفار

منكان-مبعوثينوأرسل"المطلبلهذاالفورعلىالملكاستجابوقد،اليونانيةللغةأولأ

هذهمننسخإرسالمنهيطلب،القدسفيا!برالكاهنلإليعازار-أريستياسبينهم

)4(.الترجمةبعمليةللقيامأكفاءرجالمعالكتب

مع-بينهممنهوكان-رجلأوسبعيناثنينإليهوأرسل،الملكلطلبالكاهناستجاب

خاصئاسكئاوأعد،الإسكندريةمنبالقربفرعونلجريرةنقلهمتموقد،التوراةمننسخة

.181ص،الالينستىلعصرا،العبادى()1

.97ص"اليهودىالفكرفىأورشليم،راشد)2(

البطلص!الحكمفترةفىفلسطين:الأولالفصلراجعالموضوعهذاحول)3(

س!!67لة،.س!"،،ث!احاولحأ45أحلما!4نة،ولفى"،إكلة.اول!،لأا،،حلأح!هلماس!،!ثعأ،34.00"04145.

الإسكندريةفىعاشي!دىفهوكاتبهاأما.الأبوكريفاتسمىالتىالكتببينأ!ششياسرسالةوتقع)+أ

فىراجع،عنهموالدفاعالي!دفضائللإبرازمحاولةإلاليستوالرسالة،الميلادقبلالثانىالقرنفى

.2.ص،)د.ت(،والأسطورةالواقعبينالقديمللعهدالسبعينيةالترجمة،سلوى!ناظم:ن!لك

.17ص"السبمينيةالترجمةاناظم)4(
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اليونانية،فىحاذقبكاتبمنهمكلوزؤد،بينهمفيماالاجتماععليهموخطر،منهملكل

تحلمقدسةالترجمةهذهاعتبرتوقدهذا،الترجمةبإتمامرجلوسبعونالاثنانقاموهناك

)1(.الأشكالمنشكلبأىإليهايضيفأومنهايحذفمنكلعلىاللعنة

صدقها،أومبالغتهامدىفىليسالقصةهذهعليهاتنطوىالتىالأهميةأنوالحقيقة

اتقانفىالدينرجالرأسهموعلىاليهودإليهوصلالذىالبعيدالمدىعلىالقكيدوإنما

الترجمة.هذهفىا!برللكاهنوالمباشرةالفعالةالمساهمةهوذلكمنا!ثر،اليونانيةاللغة

عامفىالسبوقيةللسيادةوعودته،سورياجوفإقليمالثالثأنطيوخوساستعادةومع

لهالخاضعةالطوائفشجعبل،السالفةالبطلميةالحكمنظمفىتغييربأىيقملمق.م،991

هذهبينمنكانوقد،جديدةحقوفاومنحهمالعطايالهاأجزلبأنلعهدهالإخلاصعلى

)2(.بمعبدهااهتمالتىالي!ديةالطانفةالطوائف

الدولةسقطت،الروماثيةالإمبراطوريةمنواضحوبتدخل،سياسيةظروفونتيجة

بهايتربصبدأالذىالعدوذلكوأمام،تارةالعرشعلىطوللةصراعاتفريسةالسلوقية

الرومانهزيمةبعدتحققماوهو،عليهاللقضاءالفرصةيتحينوبدأ،وبسقطاتها

السوقيةالدولةهممأزادتالتى،أباميااتفاقيةوتوقيعمغنسياموقعةفىالثالثلأنطيوخوس

لذلكأضف،الضرائبموالمزيدالحربونفقاتخسائروتكبدها،ممتلكاتهاعنبتنازلها

)3(.الرومانيةللإمبراطوريةالخضوعمهانة

تشهدهالذىوالتفسخ،!!ومانيةالضغوطهذهتحتالرابعأنطيوخوستولىوحينما

بهدفالهلينيةالثقافةهىواحدةثقافةبنشرمملكتهأجزاءلربطسعىقدفإنه،مملكته

كانوالقد،اليهودبينمنخاصةيؤيدهمنوجدقدهذافىولعله،شوكتهاوتقويةتوحيدها

البوليسوإقامة،يوثانيةوأعرافبتقاليداليهوديةالشرائعلاستبدالسعواالذينالمقغرقين

المتأنحرقينلهؤلاءكانكما.اطشبابتعليموعراكزالمجمناسيونإتامةمنهذايعنيهكلانبما

.18-17ص،السبعينيةالترجمة،ناظم)1(

.248ص،الحظرقرارات:مناحم،شترن)2(

البطالمة،عصرانصحى!أ"ول3"!لة6لة+ه"أ،أ0،3الم176،0.51،+ح،ث!3+ح).*حلة.3010)3(

.98ص
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سخيةماليةعروضمقابلفىالكبرىالكهانةسماتلتغييرالملكهذاتوجيهفىالعليااليد

)1(.المنصبهذاتوليهمالأحوالمنحالبأىيمكنلالأفراد

الرابع:أنطيوخوسقرارات

هما:رنيسيينلسببينالمعروفةقراراتهالرابعأنطيوخوساتخذوقد

ومساندةدعمعلىوعملها،السلوقيةالدولةشئونفىالمستمرالرومانىالتدخل)1(

الذىالأمر،الشرقفىممتلكاتهاعلىوالاستيلاءوإزاحتهاالدولةهذهعلىللقضاءالمتمردين

شكل.وبأىوثيقبرباطدولتهربللمحاولةالملكذلكدفع

فىالمتمثلةطموحاتهملتحقيقإياهودفعهم،للملكالمستمرةالمتأغرقينمساندة)2(

الفسمح.للعالمالضيقالي!ديةإطارمنالخروج

اليهوديةاضطهادبدافعالقراراتهذهاتخذقدالملكذلكيكونأننفترضأنيمكنلاكما

هما:لسببينوذلك

باضطهادهاليقوموخصوصيتهااليهوديةالعقيدةدقائقيعرفأنطيوخوسيكنلم)1(

الخصوص.وجهعلى

وأمعينةلعبادةيخلصونممنأو،بعينهابعبادةمتمسكاأنطيوخوسيكنلم)2(

بإله،أبولونالقديمإلههباستبدالقامالهلينيةالئقافةنشرفىشرعفحينما،بهايتمسكون

الأوليمبى.زيوسهوجديد

المطغرقين،توجهاتعارضتدينيةجماعةالفترةهذهفىبينهممنبرزفقدالمتشددونأما

منجماعةوهى،الحسيديمباسمالجماعةهذهغرفتوقد،اليهوديةبالعقيدةوتمسكت

الهلينيةالثقافةنشروعارضوا،أبائهمعنورثوهاالتىالمروياتعلىجافظواالذينا+لقياء

الشرائعتفسيرعلىوعملوا،الطهارةأحكامفىوتشددواالعامةعنانعزلواكما،اليهودبين

القديمةالمصادرفىذكرأىالجماعةلهذهيظهرولم.والمجازالقؤيلذلكفىواستخدموا

الفدسفةمنخاصلنوعيشيروالذى،(914مزمور)داودمزاميرفيوردماإلاأللهم

)2(.(الأتقياءجماعةفىتسبيحةجديدةترنيمةللربغنوا،هللويا):الفكرورجال

.237ص،الجيمنازيمتأسيس:مناحم،شترن)1(

.62ص.والصدوقيينالفرشميينبينالسياسىالصراع:يسرانيل،لثين)2(
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الي!ييبما:النشريعاتعلىالمكابيبماالحر!أثر

حيث"لينيةلااجتماعيةاقتصاليةلأسبابذلب!كانفقد،التمردحركةاندلعتوحينما

رزقةمصدرعلىللحفاظسعثاالتمردحركةالصغارالكهنةأحدالحشمونىمتتياهوقاد

الحسيديم-تراجعفىيتمئلذلكعلىالدليلولعل)+(،المعبدفىيخدمككاهنالوحيدوثرانه

سببانتفىحينما،التمردعن-الحركةلهذهالحقيقىوالمعارض!كرقةالمناوئالعنصرذلك

فتخلى)1(،الهلينيةالئقافةبنشرقراراتهاعغالسلوقيةالسلطةبتراجع(المزعم)التمرد

الإقتصاديةأهدافهمءورايلهثونالأسرةتلكأقرادوتركوا.الحشمونيةالأسرةعنالحسيديم

سياسية.لأهدافتحولتأنلبثتماالتىالاجتماعية

العشر،الوصاياعلىالتعدىهىالتمردلهذاالأولالقاندمتتياهوخطواتأولىكانتوقد

)احفظ:تقولالتىالوصاياتلكأولىعلىوتعدى)2(،السبتيومفيالحربأقرأنهذلكوأية

وأما،أعمالكحميعوتعملقشتغلسعأيام،إلظالربأوصادكمالتقليسهالسبتيوم

وحماركوثوركوأمكوابنتكوابنكأنت،ماعملأفيهلاتعمل،إلهكللربفسبتالسابعاليوم

14(.-12لم5)تثنية(مثلكوأمتكعبدديسمر-لكىأبوابكفىالذىونزيلكبهانمكوكل

أباححيث،واضخاأنرلماليهوديةوالتشريعاتالدينىالفكرعلىالرجلهذانهجتركوقد

الطانفةاحتياجاتمعالشرائعتلكلتتوافق،السبتي!أالدفاعيةالحربالمشناحكماء

سيبلوفعندها،الإلهيةالشرانععلىالمشناويةالشريعةهذ.لتعدىالنظرلونما،اليهودية

الشريعةهذهأضاصةوقدهذا-،لةداهيهالرببلوامرالعبثمنبرئنفسهأماماليهودى

المعادية،البشريةالأنفسجميعوقتلالعالوبإباد-أوصتحينما،اليهودلسقوةقسوة

)3(.العدوممتلكاتجميععلىوالاستيلاء

حركاويدايةالرابعانطيوخدسسياسة:ال!بمذامنالثانىاللصلراجعالموضموعهذاحولللمزيد).(

.التمرد

.131ص،إسرانيلكتاب:زنيف،يعبشى)1(

.84ص،السابقالمرجع)2(

.18ص،لأ(9ول)القاهرة،الي!دعندالحربشريعة،محمدالسيد،وعاشور،حسن،ظاظا)3(
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أثرالتعدىهذاعنالعدولاليهوديةالطانفةعلىلزائاكانأنهنعتقدفإنناذلكورغم

الحشمونيةالأسرةأهدافاليهوديةالطانفةأفرادعرفحيث،الدينيةحريتهماستردادهم

قادرينغيرأنهموعرفوا،جيذاالدرسوعواأنهمنعتقدكما،التمردهذاءورامنومراميها

.وأوامرهالربعلىالتحايلعل

واجتماعية-اقتصاديةلأسباب!إنما،ديثيةأسبابأجلمنتقملمالمكابيةالحركةولأن

وأنفذ،والدهمشارء.م(ق016-.مق166)المكابييهودااستكملفقد-أسلفناكما

الحركةأنمنالأسرةزعمتهمارغم،المجاورةوالطانفالشعو*ضدتوسعيةحربيةحملات

تقضىالتىالتوراةشرائعبمعارضةبدور.يهوداقامكما،الهلينيةمقاومةأجلمنقامت

الأمورييمأقدامكمنطاردأناها!اليومموصيكأناماأحفظ)أجنبىمععهذاتقطعبا3

يصيرلئلا،إليهاأتأنتالتىالأرضسكانمععهذاتقطعأنمناحتزر،0000والكنعانيين

.4ء11-12()(خر!جوسطكفىفخا

.3()يرتئنية(تصاهرهمولاعليهمتشفقولالهمعهذاتقطعلا)

أهدافطبيعةمعيتنافىماوهو،نيكانورومنهمالسلوقيينالقاد-يهوداصادقكما

.أوردنا)؟(كما،المزعومةالتمرد

منصبقبولعن-3(ق141-مق016)التمردقيادةتوليهبعد-يوياثانيتورعللم

رسمئاليعلنبالحركةقامقدوكأنه)2(،السلوقىالملكعننيابةالطائفةوقاندا!برالكاهن

تراهمنتعيينفىالأجنبيةالسلطةهذهوحق،السلوقيةالمملكةمنقطعةهىيهوداأنعن

أسرةفىالمتمئلةالكهنوتيةالأسرةخارجمنكانولوحتى،كهذاخطيرمنصبفىمناسئا

الشريعةيخالفماوهو،والزمنيةالدينيةالسلطتينبينجمعأنهلهذاأضف،صالوق

برفضه.الدينيةالدوائرعنهعبرتالذىالأمر،اليودية

،يوناثانبإبنىضحىحينما!الحكمعلىبالاستيلاءشمعونشقيقهقاميوناثانأنسروبعد

مضمارفىشمعونفتسابق،فاكثرأكثرأهدافهاعنالحركةخرجتوقدهذا.أسلفناكما

)3(.السلوقيةال!رلةأجلمنالحرب

لخرافةابيناليهودية،الوهابعبد،زيتون؟!لهكةكاحس!+همماههآه.ثحكل!لأ!ع!!ول."333.()1

.44-43ص،(6991لمجروت)،والممارسة

(2)ح+ث!ءس!اس!مم!75*ح.ااس!ااولس!أ3نأص!ءاا!يأء4فاهول"632.0.

(3)!5وللأس!.ااأ؟أ/+ه35لأل!نأهء،ط241.0.



الطائفةاعتراففىتمكلماوهو،لجماعيةقحولاأنافرديةالتجاوزاتهذه!امانم

)1(.للطانفةوقاندأكبركاهنقم(134-قم)141بشمعونالي!دية

تقبلهىفها!تجاوزاتهمدربعلىاليهوديةالطائفةاستمرتأنبالن!كرالجديرومن

ليسلأنهتعينهرفضواحينماأمامهمبكىأنهلمجرد-بعدفيما-عليهاحاكضاأجريبا

يهودنا)2(.

اللينيبما:الي!يبماوالطواندالضمونيبماالأسرةبينالضماتاففحار

بشمعون،لوالد.خلفاالطاففةقيادة!(ق401-سمق134)هيركافوسيوحنانددلىومع

والطواثفالحشمونيةالأسرةأفرادبينالصراعمنعهذا،جديذاعهذاالحركةتدخل

الفرشميون:المتصارعةالفرقهذهأهمكاضةوقد،الدينيةلاالزمنيةالسلطةعلى)الدينية(

ا!ق.هذهتوجهاتمعرفةإيجازفىفلنحاول!والصدوقبون

النثملا:

منكلبينالنزاعدمثحينما،سليمانعهدفىطهرتاقد.الفرقتينأنشرنوفتشيقول

الانفتاحيبفىالرجلن!وكان،كبركاهئاصالوقسليمانعئينحينما،وصالوقأبيثار

قدالفرقتينأنوتسيتلينجيجرمنكليرىكما،الكفعانيةالحياةومحاكاةالشعو*على

وطوائفشعو*مععهودبقطعالكبارالكهنةقامحينما،ونحمياعزراعهدفىظهرتا

)3(.المعارضالفرشمىالتيارظهرهناومن،السامريينمئلمجاورة

مايرمنكليرىكما،الهلينستيةالفتزةفىظهرتاقدالفرقتينهاتينأنفلهاوزنويعتقد

التمردأعمالعنالابتعادفضلواالنينالحسيد!يمهمالفرشميينأن-ونؤيدهما-وبورجمان

)4(.الحشمونيةالسلطةتأسستحينما

(1)حيم+3،كع!همم!حأحناكأولح"ءولحةناش7فلة.!ه.هأم!ةأ!3!ع!ا!هكلمحةح!.1430.

.7لأ،سوطه،مشنا()2

إسرانيل،شعبتا!3كتابفىمقال،(الفرشيناصل)+هبروشيمموتسا.:ى.ح،منتل،(

.66ص+الثاشالمعبدفترةفىوالدينالمجتمع

.67ص+الفريسمينأصمل:ى.ج+منتل)4(
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يعنىالذى)برش(العبرىللفعلالاسمهذافيرجع،)بروشى(فرشمىاسممفزىوعن

وبرعنكملجريتسمنكلويرى)1(،(وانروىاعتكف"انفصل،)انعزليعنيهفيما

حولبينهمفيماالخلافدبحينماالحسيديمعنانشقتقدالجماعةهذهأنوفارمبرند

يهودافىالباقونوظل"الأنينييناسمأنفسهمعلىوأطلقوا،هيركانوسيوحنانتوسعات

)2(.فرش!يينهوجديداسمتحت

يعنيهلمااستناذا،المطرودينيعنىالاسمهذاأنإلىوأجوسلوثارباخمنكلذهبكما

عهدفىالسنهمرينمنطردهملحالئةذلكيرجعانكما،والاعتزالالتنحيةمعانىمنالاسم

30()لااعظوسترلىيعتقدحينفى،فرشمييناسمالكهنةعليهمفأطلق،هيركانوسيوحنان

عنيتميزتجعلهوالتىالقوحةبالشخصيةيتمتعكانمنكلعلىتطلقكانتفرشمىكلمةأن

المفسر،تعنىفريسىكلمةأنفيرىلشنسكىأما،عنهممنعزلأتجعلهويالتالى،الآخرين

ذلك-فىونؤيده-أفرونيرىكما،المقدسمة)3(الكتبتفسيرفىالفرشميونتخصصحيث

فيماالحربيةالمكابىيهوداعملياتاستكمالعنامتتعواحينماانعزلواقدالفرشميينأن

.الدينية)4(الحريةنالحينما،التمرديخص

ا!برالكاهنإلىالجماعةهذ.نسبةمنالباصثينمعظميرا.مافرغمصدرقىأما

حرفأنص!النسبةهذهينكر()+!كا!فداقحدينبرتأنإلاسليمانعهدفىصالوق

منالسالسمةالفقرةاوردتهماانبالنكرالجميرومن،14-13ص،اللرقظهوربداية:1،رو!يه)1(

فىممثلةوالطهار-هيركانوسيوحنانعظاملىممثللأالنجاسةبينمقارنةمنالمشنوىاللصلهذا

مبجلة،شخصيةيكونبذلكهيركانوس!ان+بالأعلىالأدنىمقارنةلهدهذاأنواستنتاج،الميتةعظام

ذلكمنالنقيضعلىبلالرجلهذاشأنمنتعلىلاالمقارنةهذهانلنرىدىانا،النصمعيتمإشىلا

!إنا،أرادعمابهليعبرهيركانوسغيرأخرشىءباىيانىأنالممكنمنكانوقد،شا.لهمنتحقرفهى

كانإذاإلا،المجحفةالمقارنةهذهفىالتحديدوجهعلىهيركانوسعلىالاختياروقعلماذالنتسالى

.7،يديم،مشنا:راجع،الفرشميينلاصحابهاالكئبهذ.قبلمنالرجلهذاصورةتشولهالمقصط

؟37ص،إسرانيلتاريخ:تسلى،جريتس)12

!ثثمعة،).،+حول!ححلأ1ههم!4أ!5آ)ح"أ،لث!!ل!)5"ا!،ح،(س!*"533؟4691).".233.

؟33-32ص،ماجستير،منهمالربانينوموقفالقرا!ن،حنان،كامل)3(

لا5أ"وللأول)"حأ!ك!"هاع.1.04!.

أداته.ول،،+ح!)طث!أ"س!"ا!ه.10.4!و!261ص،لحشمونيناتمرد:ى،فرونا(4)



وليسصدوقىأنهأى-صالوقكلمةفىمضغفوغيرالفرقةتسميةفىمضغفالدال

قدالصدوقينأنأساسعلى،المضادةالتسميةنوعمنالفرقةهذهاتباعوأن،صد!وقى

أطلقولذلك،رحببصدرالأغرقةعلىوأقبلوا،وتعاليمهمالفريسيينأفكاربرفضغرفوا

)1(.صلوقييناسمالفرشميونعليهم

فىوردقدالاسموأن،صحيحجوينبرتيوردهالذىالتضعيفهذاأنالباحثينويرى

وردتالتىالقديمةالمصادرتوردهكما،صدوقىأىالتضعيفبهذاالقديمةالمصادر

هذا،(وازن-عادل)يعنىالذىالمضغفالعبرىالفعلمنمشتقيكونوبذلك)8(0مشكلة

)،8(.صالوقيمهوالفرقةهذهاسمأنمنالمتخصصةالمعاجمتورد.مارغم

الاجتمافى:الانتماء

وقد،والشرابالطعامفىخاصةاجتماعيةحياةعاشتصغيرةجماعةالفرشميونشكل

.باوواجلابالتبنىوجودهاعلىحافظتكما)2(8الطهارةقواعدعلىحافظت

الكهانةفىمحصوزالهاالانتماءظلالتىالعلياالطبقةفىتمثلوافقدالصالوقيونأما

ايأسرةساندتماكثيزاالتىالطبقةوهى،الأرستقراطيةوالأسرالعسكريةوالدوافر

)3(.التوسعيةالعسكريةأعمالهافىودعمتهاالحشمونية

العقديبما:الخاثات

التالية:النقاطفىمنهابعضئاأجملناوقد

على-السلامعليه-موسىئنحتأنه!وادعواالشفويةبالمر!ياتالفريسيوناحتفظ1()

يكملالشفويةالتوراةفىوردماأنإلىذهبواكما،المكموبةالشريعةمعشفاهةسيناءجبل

داته.أ!!كا!،.د!.لأ4*س!،ل!*.61.03140!223-132ص،ليردا،شلبى(1)

.4،46ف،يديم!3،47ف،باراه،مشنا:ذلكفىراجع)4(

القدس)،(المركزالعبدىالقاموس).همركزهعلرىهملون:إفراهام!شوشانابن:راجع)8،(

.295هـصرع8491(

.07-96ص،الفريسيينأصل:ى.ح.منتل)2(

.802ص،6991!القاهرة)،الي!ديةالديانة،خليفةمحمد،حسن)13
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تشريعاتالشفويةالمريىلاتهذهاعتبروافقدالصدوقيونأما.المكتوبةالتوراةفىوردما

)1(.إلهيةتشريعاتليستفهى"بهاالعملعنالتوقفيمكنمؤقتة

بها)2(.الاعترافالصدوقيونرفضحينفىوالبعثوالملانكةبالأرواحالفرشميونأمن)2(

الطائفةاحتياجاتبموائمةيتعلقفيماالجديدةالتشريعاتمنالفريسيونأكثر)3(

بتنفيذهاطالبواكما،الإلهيةالتشريعاتتفسيريجبلاأنهالصدوقيونزعمبينما،المتزايدة

عينيضيرمنأن،بالعينالعينشريعةفىالصدوقيونرأى،المثالسبيلفعلى،وردتكما

مالئامبلغاالمتسببيدفعأنيمكنأنهرأوافقدالفرشميونأما،عينهتضارأنيجبغيره

)3(.فعلعماعوخئا

للكهنةيحقلاأنهذلكفيفنرردوا،والنجاسةالطهارةشوائعفىالصدوقيونتساهل)4(

الفرشميينمنالصلوتيونسخرحيث،نجسةأداةأوإفسانسىعنيمتنعواأنال!في

)4(.النجسةالمعبدأدوانلإغراقهم

اللرقتين:بينالصراعأبعاد

الطائفةشنونكافةبخضوعالفرشميونطالبحيث،الفرقتينبينالعلاقاتساتوقد

أدرككما،والدنيويةالدينيةالأموربينبالانفصاليعترفوادلم،التوراةدشرائعاليهودية

بجواروقوفهأن،الخارجيةوتوسعاتهالداخليةصراعاتهمنباكروقتمنذهيركانوسيوحنان

هذاومن،التوسعيةمخططاتكلستفشلبدوفهءعظيئادعضاسيمنحهالصددقيينفرقة

الأمربهاثتهىثم،السنهدرينمجلسداخلالفرقةهذهتأييدعلىهيركانوسعملالمنطلق

وقد.جديدصدوقىنفسهعنأعلنكما،الصدوقيينمشايعةيقتضىحاسئاقرازااتخذلأن

)القاهر-،به،لصهيونيةواواليهوليةاليهودموسوعة،المسيرى؟802ص،الي!ديةالديانة،خليفة()1

ول5؟أوله+ح.!!رزأول"671.0،3140.،233صرع.(9991

.802،صالحربمخطوطة،فريد)2(

.925ص،75911القهرة)،الإسرائيلىالدينىالفكر،ظاظا؟93ص،الحربمخطوطة،فريد)3(

،1،ح"ول؟أداتا.أد!س!ا،ل!دثا،3140."162!93ص،ئيلإسراتاريخ:تسلى،جريتس()4



الكبرىالكهانةفىعملاممبركاهنهيركانوسيوحنان)يقولذلكعنالبابلىالتلمود!رد

)1(.(صدوقىأ!مبحالنهايةفي

الأسرةتلكسيطرتحينما،الحشموشللحكملمعارضةحتميةفتيجةهذاتحولهكانوقد

نألهذاأضف،داودنسلمنالأسرةتلكتكنلمحيث،حقوجهدونالكبرىالكهانةللى

)2(.الزمنيةوالسلطةالدينيةالسلطةبينالجمعبعدميتمسكونكانوالفريسيين

يكتنفمازالوالغموضاللبسأنإلا،الطرفينبينالصراعتفاصيلمن!ردماورغم

للاسرةالخطيرالتحولهذاقصةاليهوديةالمصادرمناثنانلنافيروى،المروياترره

هذاأنلنايروىالذىيوسيفوسهوالمصادرهذهوأول.،الصدوقىالنهجنحولحشمونية

قوادهسائربدعوةقاموكعالته،منتصزاحروبهمنهيركانوسعودةبعدنتجقدلتحول

ويحتسىيلهومعهمجلسثم،الفريسيينوهمالطائفةبحكماءوأتى،حاشيتهوأفرادجنوده

أخالفكمولا،تلاميذكممنواحدأننىتعلمون:للفريسيينقالمنهالشرابأخذفلما،لخمر

نصحىفإن8الصوابإلىفأرشدونىمنىجرىقدبسوءعلمتمفمتى،برأيكمأسترشد

فأجابوه،عنهأغفلولايجبفيماأعصيكمولابهتأمرونىماأخالفولن،عليكمإجب

له.ودعواعليهأثنوانم،الخطمنوأعاذك"الملكأيهااللهأعانك:قانلينالجميل

وجسارةإقدامنوألعازاريدعىرجلالفرشميينجملةمنانتفضالوقتهذاوفى

الغلطمنناجتاتسلمأنتريدكنتفإن،بنصحكالملكأيهاأمرتناقد:للملكقانلأ،تعصب

لافإنك2الكبرىالكهانةمننفسكوتخلعبالملكتكتفىأنفيجب،ذكرتكماالذللمنينجو

نأقبلالرابعأنطيوخوسالملكعهدفىمسبيةكانتأمكلأنأكبركاهئاتكونأنصلح

قدسيدخلولا،أكبركاهئايكونأنيجوزلاالمسبيةولدأنعليكخافوليس،بكحمل

لأقداحما.

عنأمسكواجميعهمإنبل،الفريسيينمنأحديجاوبهلمالقولهذاألعازارقال!إذ

.ضدهإلىالسرورمنفيهكانواماوانعكس،!طابه

.\-1!،مجيلاه،بابلىتلمود(\

معارضةقضيةحول)،هحشمونانيململكوتهبروشيمهتنجدوفلشئيلت.:دانيال،شلارتس2(

.48-47ص،وتاريخهاأمةكتابفىمقال،(الحشمونيينلملكالفريسيين
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للملكهس!الصدوقىيوناثانيدعىالصدوقيينأكابرمنرجلالملكحضرةفىكانوقد

صدقاليوملكظهروقد،ينصحونكلاإنهم،بالفريسيينتثىلاالملكأيهالكأقلألم:قائلأ

،يمنعوهلمأنهمذلكعلىوالدليل،تكلمبمايتفوهألعازارجعلواالذينهمالفرشميينبأنقولى

.قالماعليهينكرواولم

القتل،يقصدوكان،عقابمنعليهيجببماألعازاربمعاقبةالفرشميينهيركانوسأمر

للنهجالانتقالوقررهيركانوسغضبعندئذ،أربعينضربسوىعليهيجبلاأنهلهفقالوا

منأحديتعلملابأناليهوديةالمدنجميعفىونادى،الصدوقيينشوكةوتقويةالصدوقى

)1(.أوامرهخالفوهممنكثيربقتلوقام،الفريسيينأيدىعلىاليهوديةالطائفةأفراد

ولكنهايوسيفوسقصةمعمشابهة،البابلىالتلموديوردهاأخرىروايةنجدنحنوها

القصتين:بينالاختلافاتهىوها،يوناثانألكسندرعهدهوأخرلعهدالأحداثتنسب

التلمودلدىالعصبما............بوسيقوسلدىالفصة......م

67-ق.م)301يناىألكسندرعهدفىحدثتهيركانوسيوحنانعهدفىحدثت)1(

ق.م(."م(ق401-ق.م)134

بوعيرهبنألعازرأثارالذىهوالصدوقىيوناثان)2(

الفديسيين.ضدهيركانوس

ضدألكسندرأثارالذىهوجديدةبنيهودا.الفرشمىألعازار)3(

الفرشميين.

حاكم.وليسملكعنيتحدث.الحكمعنغامضبشكليتحدث)4(

أكبروكاهنملباألكسندر.أكبروكانحاكمهيركانوكى)5(

قصته،بهايدعمأخرىلأجزاءالتلموداحتاج)6(

كبرىانتصاراتنتيجةتمقدالحفلأنلنافيذكر

.الصحراءفىمنطقةلستينواحتلاله

)2(.موديعينفىمسبيةأمهكانتأبيفانيسلدىمسبيةأمهكانت)7(

.59-49ص،1873(بيروت)،الي!دىيوسيفوستاريخ،يوسيفوس)1(

.186ص،الحشمونيةيهودا:مناحم.شترن)2(
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الشخصيةالمكابيةالأسرةأفرادأهواءأنهوواحذاشيتاتو!القصصهذهأنوالحقيقة

لهوالقصتينبينالواضحالاختلافهذاأنكما،العاماليهوديةالطانفةصالحمنبكثيرأهم

وثائقواعتبارهاأخبارهابسلامةالاسكاءويدحضاليهوديةالمصادرتضاربعلىشاهد

.أخبارمنتوردهفيماللتش!يدعوناكما،عليهاالاعتماديمكنتاريخية

الأحداثمسرحعنالابتعادأثرتثالثةفرقةهناكأنيبدو،الآخرالجانبوعلى

وأنه،(الأتقياء)يعنىالاسمهذاأنويبدو،الأنينيينفرقةوهى،الشخصيةوالصراعات

خشيا)1(.السريانيةالكلمةمنمشتق

مستبعذا"،اليونانيةمنمشتقالاسمأن-ونقلحد.-فريدإبراهيمالباحثيرىكما

لكلمةمناظرلقبعليهمأطلققديوسيفوسأنيفترضوهو،عموئاالسامياتمنالاشتقاق

،(ل!)كةولء33هوالاسموهذا،(قديسيين-أتقياء)اليوتاتيةفىتعنىوالتي،)قدوشيم(

،أرتيماسمعبدفىيخدمونجماعةوجودعنيعبر(كانيتينو)نشرهنقشفىوردوقد

علىالميلادقبلالثالثللقرنيعود.نقشفىذلكوردوقد)كةولء؟كصيالآلهةخدامويسمون

)2(.المعبدذلكجدران

علىالفرقةهذهأفرادوعمل"الصلاةمنوالإكثارالسحربأعمالالفرقةهذهتميزتوقد

فكانوا)3(،الانعزالمنهاكانالتىالروحيةوالمناهجالتدابيرأقصىباتخاذعبادتهمتعميق

بعدالخاهسةوفى،للعمليخرجونثم"والصلاةلدشحمامالشسسبزوغقبليستيقظون

ويعو!رن،العشاءوجبةويتتاولون،البيضاءالملابسيرتدونثم،الماءفىيغطسونالغروب

)4(.المساءحتىللعمل

اليهوديةالطائفةأوضاعلمعارضةواضخامثالأقعدالفرقةهذهأنفيهلاشكومما

الدنيولة،المناصبعلىالكهنةوتسابقالسلطةأجلمنالصراعفىتمثلتوالتى،الداخلية

)5(.الحكمعلىوالصراع

.47-46ص،وتاريخهاأمةإسراثيل+بولاب!؟021-902ص،الي!ديةالديانة،خليفة)1(

.93ص"الحربمخطوطة5)2(فريد

السيد،،عاشور!272-926ص،الدينىالفكر،ظاظا!04ص،إسرانيلتار-:تسكل.جريشى)3(

.43-04ص،المسمحعصرفىالي!د

.401ص،اليودتارى:برعنكعل)4(

.63ص"والحمدوقينالفرشميينبينالسياسىالصراع:يسرانيل"لفين)5(
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غرفجديذاسياسئاشكلأظهرفقد،والفكريةالسياسيةالصراعاتسياقإلىوعودة

،غنوةأراضيهااحتلالتىالطوائفبعضتهويدبعملياتهيركانوسقامحيث،بالتهويد

)1(.السياسةهذهلرفضهمأبناعماوطرد

،هيركانوسمعتبدألمتلكالتهويدعملياتأنبالذكرالجديرمن.:عفرونبوعزويقول

وربماتهودوجودملامحبابلمنالعائدينبالمسبيينالخاصةالعائلاتسجلاتتضمنتحيث

معكانوا،فارسيةأسماءوهىوعزجادبيفاىمثلأسماءفىذلكويظهر،ثقافىنوبان

)2(.+السبىمنالعائدين

نأبالضرورةيعنىسوفهذالأن4التهولدعملياتعلىدليلأيقملاهذاأنوالحقيقة

وأمسلمينكانوالإسرائيلهاجرواثممصريةبأسماءوشموامصرفىعاشواالذيناليهود

بالقطع.مرفوضأمروهو،ت!دواثممصريينمسيحيين

الحكمتولىالذى.م(ق301-.مق401)أرششوبولوسابنهقام،هيركانوسموتوبعد

غالبيتهمماتحتىتعفيبهمعلىعملثم،السجنفىإخوتهمنوثلاثةبأمهبالزجلوالدهخلقا

الوصيةتوردحيث،اليوديةالشريعةترفضهماوهو،اليونانيةالتعذيبسبلذلكفىمتبغا

أحبكما.(تقتللا):فتقولالسلوكلهذاصريخارفضئاالعشرالوصايامنالثالثة

وقام!.الهلينيةمحب.أى(فيلوهيلين)نفسهعلىفأطلق،الهلينيةالثقافةأرششوبولوس

كما-يتعارضماوهو،اليهوديةغيرالطوائفبعضعلي-والدهمثل-اليهوديةبفرض

)3(.الي!ديةالشريعةمع-أسلفنا

ألكسندرالمدعوذلكالسجنمنإخوتهآخربإخراجونجتهقامتأرششوبولوسوفاةوبعد

301)اليهوديةالطانفةوحكمالكبرىالكهانةالرجلهذاتولىوقد.منهتزوجتثم"يوناثان

منلكونهفبالإضافة،اليهوديةالشريعةعلىتعدمنذلكفىمارغم،(.مق76-.مق

منالزواجلهيحقلاأكبرككاهنفإنه-وأشرناسبقكما-الكبرىالكهانةأسرةخارج

ا!برالكاهن)علىينصوالذى21/01-15()اللايينسفرفىوردلماوففاوذلك،أرملة

.97ص،(5991القاهرة)،غديرأبومحمودمحمد:ت،القومىالحساب،بوعز،عثرون)1(

.83-82ص،القومىالحساب،عفرون)2(

.144-431ص،الي!دىالمجتمع:دانيال،شفارتس)3(



لاهولاءفمنوالزانيةوالمدنسةواططلقةالأرملةأما،عذراءيأخذهذا،الربأنا...إخوتهبين

الكاهنيتونجلاأنه)علىوينصالمشنافىوردوما،(قومهمنعذراءيتخذبل،يأخذ

.(أرملة

والدةوكانت،حبوببنبطلميوسأسيرةكانتهيركانوحاوالدةأنننسىأنيمكنلاكما

تلكأفرادويمنع،المشكلةيحسمآخرعاملوهو،الرابعأنطيوخوسأسيرةالمكابىيهودا

الكبرى.الكهانةتولىمنالأسرة

سفرفىللواردطبقاتقتضىالتىاليبوملشريعةالزواجهذاردالباحثينبعضويحاول

تتحولفلاابقلهليسمنهمواحدوماتمغاإخوهسكنإذا)أنه(6-25/5)التثنية

لهاويقوم،زوجةلنفسهويتخذهاعليهايدخلزوجهاأخو.أجنبىلرجلللخارجالميتامرأة

لأسباباالسبتعلىتعديهارغمالمكابيةالأسرةأنوالحقيقة.(الزوجأخىبواجب

،للمرأةمهانةمنفيهامارغم،اليبومشريعةعلىتتعدلمأنهاإلا،(اجتماعيةاقتصادية

المرأةتعتبركما،الأسرةداخلالمتوفىثروةحفظغايتهااقتصاديةلأغراضيتمالزواجفهذا

علىئفرضكانتأنهاكما،آخربشخصالزواجمنممنوعةوهى،وئشترىئباعسلعةهنا

هناكيكونألاأو،،..أسرتهيعولأوأبناءلديه،متزوجهلظروفهلطبيعةالنظردرنالرجل

نألذلكأضف)1(،المتوفىالأخزوجةقبلمنذكانتالمرأةفهذه،الطرفينبينانسجائا

لمأنهماكما،هذالأخيهأريستويولوسسجنهيؤكلخلافعلىكانا!ألكسندرأرششوبولوس

لعلها-لنتيجةلنتوصلالقضيةهذهتحليلنحاولدعونانواقي،واحدسكنفىيشتركان

أثرياتكتابهفىيوسيفوساليهودىالمؤرخلدىالواردةالتوار-خلالمن-حاسمةتكون

يوحثانوسالومىيوناثانألكسندرمنبكلوالخاصة،16/178(،13/43)اليهود

يلى:كماالثانىهيركانوس

7دامحكموبعد،عائا*يناهزعمرعنتوفيتقدسالوصالملكةالكسندراأن)1(

.عام93يناهزعمرعنألكسندرمنتزوجتأنهاكما،أعوام

94يناهزعمرعنوتوفى،عاثا22العمرمنيبلغوهوالحكمتولىقدألكسندرأن)2(

عانا.لأ7بتكبرهسالومىكانتوبذلك،عائا

عافا،08يناهزعمرعنتوفىكصا،مم.ق011عامؤلدقدالثانىهيركانوسأن)3(

.ق،م03عامفىهذاوكات

.21-18ص،(د.تالقاهرة)،اليىديةالشريعةفىالمرأ-مركز،محمدالسيد،عاشور)1(
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يلئ:ما.فىلكمنونستنتج

لمحيث،أريستوبولوسابنهوالثانىهيركانوسفيكونيوسيفوسأقوالصدقتإذا)أ(

وفاةبعدبرعايتهقامقديناىألكسندرعمهوأن،سواهالأسرةهذهمنالسجنخارجيكن

اليبمم.سببينتفىثمومن-سالومىوزوجتهالفتىهذاأممع-،والده

فياليبومشريعةتطبيقأننقولأنالممكنفمنيوسيفوسأقوالتصدقلمإنأما)ب(

مستحكفا،كانالأسرةأفرادبينفالعداء،اليهوديةالشريعةتقضتيهلمامخالفالحالةهذه

هنااليبومأنكما،واحذامنزلأيجمعهميكنولم،ألكسندرأخيهأريستوبولوسسجنلدرجة

الزوجة،هذهاقتصادعلىللحفاظتسعى)إ!(فقيرةأسرةالمكابيةالأسرةقكنفلملهحاجةلا

)1(.وفاتهبعدإ()إيكفيهامالهالركهدأريس!وبولوسولعل

أحدمنالزواجفىسالومىرغبةفىتمكل،سياستاكانالزواجهذاسببأنلنرىوإنا

المتصارعينهؤلاء،المكابيةايأسرةأفرادبينالفقنيرانإشعالخشيةالأسرةهذهأفراد

الحكم.على

كانحيث5مم(ق76-ق.م301)يونانانألكسندرعهدفىحدةالخاتازدادتوقد

هذاومن،بهموالاقتداءالفرقةلهذهأفرادهامشايعةيعنىالصدوقىللنهجالأسرةتلكتحول

)2(.التشريعيةالمسانلكافةفىالفرقةبهذهيقتدىألكسندربدأالمنطلق

تناولتهم،التىالمصادرموضوعيةوعدم،شديدلإجحافالصدوقيينتعرضوقدهذا

على-التلموديالأدبهوعنهميعبرمدونمصدرلهمكهنةوهم-الفرشميونسيطرحيث

معهالتعاهليجبأمروهو،عنهميعبرماللصدوقيينيكنلمأنهمقابلفى،الأمورمقدرات

بأنهمالصدوقيينيصفوالذىالفترةهذهفىالشهيراليهوديالمؤرخفيوسيفوس،بحذر

)4(.فرشمئاكاهئاكان)3(،القولمالتهجعنخروخا

ص،إسرائيلشعبتاريخكتابفىمقال(شلومشميون)،.شلومتسيوف.:يوسف،كلاوزنرقارن)1(

154.

.1/7،ثيدوشين1/أ!0،سنهدرين!بابلىتلمود:قارن)2(

.925ص،الدينىالفكر،ظاظا!93ص،الحربمخطوطة،فريد)3(

اليهود،أثرياتمن)11(لكتابهللمنهجتحليليةدراسة،.والقدسيوسيفوس.،محمود،السعدنى)4(

.911ص!8991(القاهر-)،القدسوتار-مصادرمؤتمربحوث



تاسيزاشيطحبنشمعونويدعىالقرسميينقادةلأحدكان،الفترةهذهفىأنهلىلبدر

هذاعهدفىالطائفةحياةعلىتاميرهلنايؤكدهماوهو،يوناثانألكسندربلاطفىكبيزا

فى:ذلكتمكلوقد،الحاكم

.)1(الأساسيةالقضايافىبالشاهدينالاهتمام)1(

)2(.شديدلمعقائاالزورشاهدمعاقبة)2(

حيث،مزدوتجاذلكمنهدفهوكان،الطلاتقبلوممتلكاتهاالزوجةأموالكلإعادة)3(

طلاقهابعدالزوحةاقتصادانهيارومنع،جانبمنالطلاتإعلانفىالزوجتسرعمنعأراد

أخر.جانبمن

الطانفة.حياةخدمةفىالفرقةهذهنشاطعلىواضخامثالأشيطحبنشمعونكانوبذلك

شمعونأن(7-12قهيلت)فىالواردةالقصةالاجتماعىالرجلهذادورعنتروىكما

الآخر،النصفأناوأقدمنصفهاأشاقذم،أضحيةمالهث!لهلدينا:وقالألكسندرللملكجاء

منهارئاوفر،عندهمنشىءأىيقدملمأنهفادعى،افتراءحدش!عنهوتحدثذهبثم

سادةبعضهكسندرأتىيومينوبعد.شديذاحزفاحزنبذلباألكسنلكعلموحينما،وجهه

بالحكمة،يحدثناكهلأرجلأهنالديككانأنهنذكر:-لهقالواالطعامتناولوبعد،القدس

صنيعه،لهمهمل!

ألكسندرلهفقال،والملكةالملكبينجلسشمعونجاءوحينما.طلبهفىأرسللهفقالوا

خدعتنى؟لماذا

حكمتى.منأناوقدمت،نروتبامنأنتقدمت،أخدعتألم:-شمعونلهفتال

؟فررتولماذا:الملكلهفقال

منى.غضبسيدىأنسمعت:شمعونلهفقال

والملكة؟الملكبينجلستولماذا:الملكلهفقال

جماعةفىوتجلسه،رأسهالوضعترفعحكمة)أنسيرابنكتابفىورد:فأجاب

.(العظماء

)1(مشنا،نزيقين،مكوت،1/7.

،1/4!.،مكوتنزيقينمشناه)2(
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يذهبونالذينالبائسينالزهاددعمفىالفريسيينلفرقةالحيوىالدورالقصةهذهوتظهر

)1(.القرابينوتقديمالتوراةوصايالإقامةمادىلدعمحاجةفىوهم،للقدس

سم(ق67-.مق76)سالومىألكسندرازوجتهمحلهحلت،يوناثانألكسندروفاةوبعد

(17/15)التثنيةسفرفىللواردطبفااليهوديةالشريعةترفضهماوهو،الطائفةحكمفى

.)2(ملكةوليس(ملكاعليكيجعل)

جانبمنوهيركانوسالثانىأريستوبولوسابنيهابينالنزاعدبحينماالنهايةأتتثم

الأطرافهذهللجوءأدىمما،والحكمالزعامةعلىأخرجانبمن(الدينية)والفرق

لهذهالتقدمعنتتورعلمالفريسيينرأسهاوعلىالدينيةالفرقهذهأنحتى،لروماالمتناحرة

فقطالأسرةهذهحكممنليستتخلصحتىالعونبطلب-الفترةهذهفى-العظمىالقوة

)3(.ننسهاالأسرةمنوإفما

نأرأتالفرقمنوغيرهاالفرقةهذهأنمنرأهفيماالشامىرشادالدكتورلنفىلدوإنا

)4(.قومىباحتراميحظىكانولوحتى،يهودىملكقبولمنبكثيرأفضلهوأجثبىحكم

وششخدم،التوراةشرائععلىيحافظلاأنهكانالسببأنمنرآهفيمامعهنتعارضولكننا

دنيويةلأهدافللوصول،قواعدهوتخرقوأصولهالدينتدنسوسائلالدينعنللدفاع

شرائعواحترامالدينيةالحريةهوالفرقهذههدفيكنلمحيث51(،موسىوشريعةتقعارض

للحكم.الوصولفىتمكلسياسئاكانهدفهاوإنما،التوراة

قبلالداخلمننفسهادمرتحيث،اليهوديةالطائفةأفادأيدىعلىالنهايةجاعتوبهذا

محلهاوأحلتالمكابيةالأسرةأزاحتالتىالرومانيةالإمبراطوريةفىالمتمثلالعدويالىأن

/.هيرودأسرة

.133ص،الحشمونيةالفترةأبحاث:ى،افرون)1(

.26ص،القديمالعهدنساء،سليمانسيد،عليان)2(

.334ص،إسرائيلبنىتالون،دللذه)3(

الصساب،علرون!258ص،)224(المعرفةعالم،إسرانيلفىالهولةإشكالية،رشاد!الشامى)4(

.19ص،القومى

.224ص،الهولةإشكالية،الشامى:راجع)5(



والنتائجالخاممة

التالية:للنتائجالمؤلفتوصلالكتابهذافصولاستعراضوبعدالثهايةوفى

الخاصةبالوثائقومقارنتهااليونانيةللمصادرالتوصلصعوبةمنالرغمعلىأنه-1

منبنظائرهايونانيةمصادرمنلناتثنىمامقارنةبعد-أنناإلا،اليهودىبالتاريخ

سواء،مطلفااعتماذااليهوديةالمصادرعلىنعتمدأقيمكننالا-اليهوديةالمصادر

الأسفارمثلالدينيزأويوسيفوسأعمالمكلالتاريخيةالكتبخلالمنذلككان

المكابية.

شكوكناتؤكدوهى،القديمالعهدمن-الأرقاممثل-الاقتباساتبعضهناكأن-2

.الفترةبهذهالخاصةالتاريخيةالمروياتحقيقةحول

لذلكالخاضعةالطوائفمنكغيرهم،الي!ديةالطائفةبرعايةقامواالبطالمةالملوكأن-3

.الفترةتلكفىالحكم

كانوقد،الهلينيةللثقافةومعارضمؤلدبينانقسمتقداليهود!يةالطانفةأن-4

الرابعأنطيوخوساتخاذوراءالأولالدافع-المطغرقونوهم-الثقافةلهذهالمؤلديون

شيئاتوردلمالفترةبهذهاهتمتالتىاليونانيةالمصادرأنرغم،لقراراتهأبيفانيس

القضية.هذهيحسم

شعرواقدالكهنةأنذلكوأية،اجتماعيةاقتصاديةلأسبابيرجعالمكابىالتمردأن-5

وبذلك،أخرىلاالهةلمعبد-الرئيسىالكهنةرزقمصدر-اليهودىالهيكلبتحول

أنناكما،الرزقكسبعناءيتحملونسوفأنهمبمعنى،العامةمنلأفرادسيتحولون

أ!ه*4لاا3!ولف!علمانيينملوكلقبوللال!م!،ا4!س!!بيفنإدونيطلقأننرفض

هنذواحدةكاشهالأسرةهذهدوافع،ونرى،شمعونمنبدايةالأسرةأفرادعلى

.الأسرةكافةافرادعلىيطلقأنيجباللقبوأن،البداية

ودعمهملهاالرومانتصدىبعدخاصة4وتصدعتوهنتالسلوقيةالمملكةأن-6

المملكة،أرجاءضربالذىالداخلىالانقساملهذاأضف،المملكةهذهضدللمتمردين

.الاختراقسهلةفريسةجعلهامما،العرشكرسىحولوالصراع

-137-
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منلنايتأدماوهو،قوىجيشلإقامةالمكابيونيعمدلم،الملذاتوراءسعئا-7

المراوغةعلىويوناثانيهودامنكلواعتماد،والفرالكرعلىمتتياهواعتماد

عمدواوإنماحقيقيةحرئامنهمأىيدخللمكما،المكانطبوغرافيةواستغلال

وتطهيرالقدسدخولعلىيقوىلمالمكابىيهوداكونهذاويعضد،للاستنزاف

تمردوأعمالداخليةصراعاتفريسةوسقوطهاالسلوقيةالمملكةانهياربعدإلاالهيكل

هذهأفرادانتصاراتأنكما،فيليبتمردالمثالسبيلعلىمنهانعرفخارجية

حينماأيضئالنايتاكدماوهو،ذكرهاالسابقالمملكةانهيارعواملنتيجةجاءالأسرة

فتراتأفضلفىكانأنهرغمللأنباطالتصدىيستطعلميناىألكسندرأننعلم

صفوتبين(مرتزقة)أجنبيةعناصربتجنيدقامبعينهاالفترةهذهفىوأثهالتمرد،

قواته.

أفرادأنإلا،الحسيديمبانسحابالمزعومةأهدافهبانتهاءالتمردهذاانتهاءرغمأنه-

مواردهمبزيادةالتمردهذاوراءالحقيقيةأهدافهماستكملواقدالمكابيةالأسرة

.المجاورةالطوانفإخضاعطريقعنالاقتصادية

واشهلوا،اليهوديةالشرائعبهاتحدواعدةمخالفاتالأسرةهذهأفرادارتكب-

هذهأبرزكلان،ولوافعهمنواياهمبصدقإيهامنافىالذسفشلهمعلىالتاريخ

يلى:ماالمخالفات

السبت.يومالحرببإيجازالمكابيةأفرادقام)أ(

أجنبية.وممالكدولمعالمكابيةالأسرةأفرادتحالف)ب(

قوائافأنفنرا،يهودافىسلوقييننوائا،كحكامالمكابيةالأسرةأفرادأضبح)ج(

بعضعلىلهنوائاوغيرهشمعونالسلوقىالملكوعين،لأجلهمتحاربيهودية

أقاليمه.

تولوهاأنلبثواماثم،أجنبىسلطانخلالمنالكبرىالكهانةالأسرةأفرادتولي)د(

نأننسىفلا،الوظيفةهذهوواجباتحقوقتناستالتىالي!ديةالطانفةخلالمن

أسيرةكانتالمكابىيهوداوالدةوأن"صالدقنسلمنليستالمكابيةالأسرة

حبوب،بنبطلميوسأسيرةالأولهيركانوسوالدةوكانت،الرابعأنطيوخوس

الوظيفة.هذهتوليهمتمنعأموروهى،أخيهبأرملةيوناثانألكسندرتزوجكما



913

الصدوقى.للنهجالأسرةتحولتسياسيةلأغراضهـ()

إلا،المفقودةالدينيةالمحريةأجلمنالتمردقيامالأسرههذهال!كاءمنبالرغمأنه)و(

يوحنانفدمر،الطوائفلبعضالدينيةالحريةعلىتعدواقدالأسرةهذهأفرادأن

.بالقوةالطوائفبعضتهويدعلىوآخرونوعملالسامريينمعبدهيركانوس

المزيدالأسرةهذهأفرادفرضحيث،الطائفةعلىثقيلأعبءالأسرةهذهملكت)ز(

التوسعية.الحروبنتيجةالمتزايدةالقواتحاجاتلسدالطائفةعلىالضرافبمن

قيامادعتيم"هابعديوئاوتناست،الهلينيةتياراتفىالأسرةهذهغرقت)ح(

صديق)وأصبحالسلوقىالملب!أنرباقتفاءشمعونقامفكما،أجلهمنالتمرد

فخلع،يونانيةحياتهسبلوكانت،للهلينيةمحئاالأولأرششويولوسكان،(الملك

السياسية.لأهدافهالوصولأجلمنوإخوتهأمهوسجن،ملكلقبنفسهعلى

تولبهاعدممورغم،ملكةألكسندرابزوجتهأوصىقدهيركانوسيوحنانأنرغم)ط(

تحدئامعهيحملكانالطائفةحكمتوليهاأنإلا،خاصةلظروفالطانفةحكم

لتقبليدعونالاالطائفةحجمأنكما+ذلكعنتتهىالتىاليهود!يةللشريعةسافزا

.الأسرةتلكأفرادعلىاللقبهذاخلع

تنازلورغم،توسعاتهممناطقبعضعنالمكابيةالأسرةأفرادبعضتنازل)ى(

يعدالقدسعنأرششوبولوستنازلأنإلا،جلعادفىتوسعاتهعنيناىألكسندر

المزعومة.أهدافهعنالتمردانحرافعلىحقيفاتاكيذا

كانواالفرشميينأنورغم،اليهوديةالفرقظهورالأسرةهذهحكمنتانجمنكان)ك(

كانتالحكمعلىلألكسندرامبايعتهمأنإلا،الأسرةهذهلحكمالأولالرافض

الشخصية.المصلحةللواءرفعهمتعنى

ايأجنبيةبالعناصرالبعضاستنجدأنالداخلىاليهودىالصراعنتائجمنكانال(

،يناىألكسندرضدالسلوقىبالملكالفريسيوقفاستتجد،إخوانهمضدلنصرتهم

لمجلسوالفرشميينالئانىوأريستوبولوسالثانىهيركانوسمنكلواحتكم

الطائفة،بحكملينفرديوناثانابنىمنشمعونوتخلص،الروهانىالسناتو

الشخصية.للمصالحتغليئابعدفيماشمعونصهرهحبو*بنبطلميوسواغتال
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1،1

المق

التار-

3ق175

3ق916-ق!017

3ق167

1643-ق3-ق165

قحم164

قمم163

ق.م162

قمم161

قسم016

)لأ(رقمالملحق

لحدثا

أنطاكيةوتجأسيسالسلوقىالحكمأبيفانسالرابعأنطيوخوستولى

.القدسفىالجديد-

الرابعأنطيوخوسمعركتا

التمردوبداياتالرابعأنطيوخوسوقراراتاليهودىالمعبدتدفيس

الحشموفى.

.هناكوموتهللشرقالرابعأنطيوخوسحملة-.

عيد)المعبدوتظهيرللقدسالمكابىيهوداواحتلالصورشهمعركة

.(الحانوخاه

وشقيقهالمكابىيهوداحملاتوبداية،الخاسىأنطيوخوستولى

.القدسعلىليسياسزكريا.وسيطرةبيتمعركأاندلاع،شمعون

علىواستيلاوهرومامنالرابعسلوقسبنالأولديمتريوسفرار

كلمملثينونيكانورلجكحيديسمنكليرسلالأولديمتريوس،العرش

أكبر.كاهئاألكيموسوتعييني!داحكمفىله

علىوشميطر،حدسهمعركةفىنيكانورعلىالمكابىيهوداانتصار

روما.مععهذايقطعثمالقدس

ي!دا،ومقتلإلعساهمعركةفىالمكابىيهوداعلىبكحيديسانتصار

وصحراءتقوعجبلفىعنهخلفاالمتمردينقيادةشمعونوتولى

.مخماش



42

153

152

147

145

144

143

141

138

134

133

013

126

123

التاصض

.مق152-.مق

.مق051-.مق

قمم

.مق138-.مق

ق3

ق!م

لمقمم

قمم132-3ق

ق.م912-ق"م

-125!!مقمم

.مق131-ممق

الحدث

علىالثانىوديمتريوسبالاسألكسندرمنكلبينالصراعاندلاع

السلوقى.العرشكرسى

ديمتريوسعلىوانتصارهأكبركاهئاليوناثانبالاسألكسندرتعيين

بطلميوسوابنةبالاسألكسندرزفافحفلفىيشاركيوناثان،الأول

مصر.ملكفيلوهاتورالسادس

بطلميوسمنمعضذالبالاسكمنافسالثانىديمتريوسظهور

مصر.ملكالسادس

سوريا.ملكالثانىدميتريوسوتولىبالاسألكسندرسقوط

منتربيونونائبهبالاسبنالسادسأنطيوخوسبينالنزاعاندلاع

ديميتريوسيعضديوناثان،ثانجانبمنالثانىوديمتريوس،جانب

ذلك.بعدونانبهأنطيوخوسلتأييديتحولثمالبدايةفى

.القيادةشمعوند!دلىقتلهثمتربيونيدعلىيوناثانأسر

تمنحهاليهوديةالطائفة،القدسوقلعةجزرمنلكلشمعوناحتلال

الكبرى.والكهانةالجيشقيادة

السابعأنطيوخوستولى،البارثيينأسرفىالثانىديمتريوسوقوع

تربيون.وانتحارالسلوقىالعرشسيدشى

هيركانوس.يوحناندلاللىشمعونمقتل

.القدس!يخضعالقدسعلىالحصاريضربالسابعأنطيوخوس

البارثيين،ضدحروبهفىسيدقسأنطيوخوسمعهيركانوستعاون

سيدتس.ومقتل

السلوقى.العرشعلىالسلوقيةالأسرةأفرادبينالصراعاحتدام

،زبيناسوألكسندرجريبوسأنطيوخوسمنكلبينيشتدالصراع

سوريا.عرشوتوليهجريبو!سانتصار
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13

11

.7

.4

64

53

التاس!

69!.م-قم1

ق!م1

3-ق1

ق.م-301قمم1

3ق-101قمم1

3ق63-!.م

3،1

لحدثا

التاسعوأنطيوخوسجريبوسمنكلبينجديدمنالصراعاثدلاع

.كوزيكنوسوتولىجريبوسومقتل،سيدتسبنكوزيكنوس

السامريين.معبدويدمرجريزيمجبليحتلهيركانوس

.السامرةمالينةيحتلانهيركانوسابنا

للايتوريم،وإخضإعهالأولأريستوبولوماتولى،هيركانوسموت

.يناىألكسندرل!د!لى

واندفاعها،لاتيروسوابنهامصرملكةالثالثةكليوياترابينالصراع

،لاتيروسلبطلميوسالتصدىفىيناىفشل8فلسطينصوب

مصر.حكممنلابنها.الملكةاستبعاد

جريبوس.بنالثالثبديمتريوسواستتجادهميناىضداليهودتمرد

ميثرادتسملكهابقيادة!يونتوسارومابينطاحنةمعارك!ب

.السادس

عليها.و!هسيطرسوريايدخلأرمينيةملب!ا!برتبجرانيس

،ونشو*الحكمسالومىاأرمتذأتولى،يناىألكسندرموت

علىالثانىوهيركانوسالثانىأرشمتوبولوسابنيهابينالصراع

الحكم.

قراصنةعلىللقضادبومبىالقاندبرسلالرومانىالسناتمجلس

الشرق.بلادوقتح،بونتوسوملبهالبحر

وكهانته،الشعبقيادةالثانىهيركانوحامنح،لدخولحنبومبىاستماع

لروما.وضمهاحكمهتقليصتم

قاسيةهزيمةيلقىنم،القدسمعبديسلبسورياحاكمكراسوحما

البارنيين.أمام



4،1

التال!

.مق47-.مق94

ق.م43ق.م-44

ق.م04

ق.م93

.مق37

لحدثا

أريستوبولوسومقتل،وبومبىقيصريوليوسبينالحروباندلاع

.ألكسندروابنهالثانى

منأنتونيوسوماركوسأوكتافيانبينالحربواندلاع،قيصرمقتل

سوريا،يحكمكاسيوس،أخرجانبمنوكاسيوسويروشى،جانب

الجليل.يحكمأنتيباترابنوهيرودس

غرئا.الفراتعبرالصغرىوأسياوفلسطينلسورياالبارثييناختراق

فلسطين.علىملكاهيرودستعيين

.هيرودسأسرةحكموبدايةالمكابيةالأسرةأخرأنتيجونوسسقوط
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5،1

زمثتاالأحداثمسلسلصدول

)2(رقمالملحق

الحديثالعصرفئييهالمك!الحر!أهميه

منمكابىكلمةتعنيهأصبحتفيماتمكل،الأهميةمنكبيربقدرالمكابيةالحركةحظت

اليهوديةالمؤ!سساتمنالعديدإنشاءوفى،الحديثالعصرفىالي!دلدىمهمةورموزمعان

ضدبتمردهالمعروفبركوخبامعكلتاريخيةدلالاتذاتأسماءحملتالتى(الصهيونية)

بالغااهتمافاالعاثيةالصهيونيةاهتمامكانهذاومن.بحثناموضوعومكابى،الرومان

كبيرةيهوديةطانفةوبهافلسطينأبوابعلىيقعوالذىالمتاخمالحدباعتبارها،بمصر

نأذلكنتائجمنكانوقدالصهيدنية)1(،الأهدافخدمةفىمهفادوزاتلعبأنيمكنها

فىالرياضيةايأنديةمنالعديد-الخصوصوجهعلى-مصرفىالي!ديةالطوانفأنشأت

إنشائهفىالعملبدأوالذى،المكابىنادىأشهرهامنكان،والإسكندريةالقاهرةمنكل

مصرفىاليوديةالطائفةأنشأتكما8م4891عاممنذبالعباسيةالسبيلمدرسةأرضعلى

)2(.القلعةفىالنادىلهذاأخرىفروغا

منكلفىالنادىلهذافروعبإنشاءشتىمناحفىاليهولمجةالطوائفقامتوقدهذا

)5(.فلسطين)4(،العراقتركيا)3(!

وأوروباإفريقياجنوبمنكلفىفظهر،العربىالنطاقخارجالأنديةهذهانتشرتكما

002العالميةالحربعشيةبلغقدالأنديةهذهأعضاءعددأنليقالحتى،الشماليةوأمريكا

)6(.عضوألف

.21ص،(0891بيرت)،والصهيونيةالمصريةبينالمصريونالي!د،سهام،نصار)1(

القاهرة)،م5691-4891مصرفىوالاقتصاديةالاجتماعيةالحياة،الحميدعبدنبيل،سيد)2(

.!2!ص1991(،

المشرق(بلدانفىالصهيونيةالنشاطات)همزراحبرتسوتهتسيونوتهبعيلوت:ح،هكاهين)3(

.24ص،91(ول)القدس

.24ص+السابقالمرجع)4(

61ص،السابقالمرجع)5(

.4لأ9-4لأ8ص+هعثريتهإنتسيكلويياليا)6(



6،1

ممن-أسلفناكما-الصهيونيةلدعاةسميتاصيذاالأنديةهذهكانتأنالموسفومن

منالكئيرضمتقدالنوادىهذهفإنثمومن،اليهودتجمعاتمختلففىلأفكارهمروجوا

لخدمةمنهمالكثيرتجنيدتموقد،للصهيونيةالسريعتحمسهأبدىالذىاليهودىالشباب

آخرهدفاالسياسيةالنوادىهذهأنشطةمارستوبالتالى،ومراميهاالصهيونيةأهداف

،الجديدةمصرمكابىنادىعنالشانعاتبعضثارتوقد،والاقتصادىالاجتماعىنشاطها

مصر)1(.علىللتجسسكأداةلاسلكيةمحطةيضمكانحيث

أعضاءعملحيث،العراقممكلأخرىبلدانفىصهيونئانشاطاالطوانفلهذهكانكما

بذلعلىقادرينغيركانواممنالشباببينالصهيونيةالأفكارنشرعلىهناكالطانفة

فىالهامةالسياسيةالشخصياتتصفيةمنهامتعددةمساهماتلهمكاشهكما)2(،المال

)3(.والفقالقلاقللإثارةالعربيةالدولبعض

والتساؤلالدولةقياممنذالدانرالصراع،خاصةأهميةالحركةهذهيعطىماولعل

بتعضيدالجديرالدولةرمزحول،الدينيةوالفرقالسياسيةالأحزاببيندائفاالمطروح

يجيئالالأثرىاكتشفحينماالدوائرهذهبينالخلافحدةزادتوقد،الصهيونيةدعواهم

،يهوداصحراءفىالميلاولىالثانىالقرنفىبركوخياتمردلفترةتعودبشريةعظاتايادين

عسكرية،مقبرةفيدفنهاإعادةالدينيةالشخصياتطالبتحينماالصراعهذاواحتدم

)4(.ي!ديةرفاتأنهالافتراضاستناذا

التىالمغارةمكانحيثيهوداصحراءفىم8291مايوفىالجنازةمراسمأقيمتوقد

)5(.شيكل.00.1587المراسمهذهميزانيةوبلفت،اوومانحاصرها

الزىعضوارتدت24منمكونةمجموعةالمراسملهذ.الرافضةالأمثلةبينمنكانوقد

هليلشلومووصفكما،(التاريخمنتسخرونإنكم)وأنشدت،لرماحلموحملتالرومانى

.121ص،الاقتصاديةالحياة،سيد)1(

،8691(القاهرة)همصرفىوالماسوناليهود،على،شلش4!24-.ص،السابقالمرجع،هكاهن)2(

.47ص

عددالمصور،.مصرفىالصهيونىالتسللمراحلأخرالإرهاب.،احمد،كأوأبو5احمدزغنيم)3(

.(9691هرةالقا)2315()5

بيروت)،زينةحسنى:ت.والربالأرضأجلمنفى/إسرانيلاليهوديةالأصولية:إيان،لوستك)4(

.71صر،،1991(

ول.ص،الي!ديةالأصولية،إيان،لوستك)5(
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بأنهالاحتفالهذا(العملحزبمن)والاحتفالاتللرموزالوزاريةللجنةالسابقالرئيس

)1(.مزيفةلألهةوعبادة()جنون

لواءبرفعبادرتقدأيمونيمجوشمئلالأحزابيعضأننحدالأخرالجانبوعلى

لقبواثمومن،اليونانيةللثقافةوتصدتحاربتمناضلةحركةأصحاببوصفهمالمكابيين

المحلثين)2(.بالمكابيين

هذايعكسماولعل،الكبرىالدولةومومسساتلأفرادلرمزالحركأ--لهأنلذطهأضف

ماعقبإلمعنوىالتوجيهمسؤلولجوءهوالحركةلهذ.الي!ديةالمشاعرفىالكامنالتعظيم

دينية،لاعتباراتالنصرهذاردإلىم6791عامانتصارمنالإسرائيلىالدفاعجيشحققه

الإسرائيلىالدفاعجنودمخلفاتفىوجدماوكذاله)8(،المكابيينجهادأسموهبماوقرنوه

الإسرائيلىالدفاعبجيشالمعنوىالتوجيهإدارةأعدقها-وثائقمن،م*91أكتويرحربأك!اء

أجلمنللتضحيةلهموتحفيزاللجنودمنهادفغا.،بىالم!ي!دالحروباستعراخئاتتضمن

الحق.أصحابفيهاأنفسهميعتبرونقضية

.75-74ص،الي!ليةالأصولية،لوستل!)1(

.501-؟.4ص،الي!سيةالأصولية،لوستبه)2(

.+2-222حا،ا!لىلةإش!لية+الشامى:قاشآ)8(



لمراجعوإالمصادرقائمبما

العرييبما:باللفبماوالمراجعالمصادر:.أو%

المصادر:(11

م3691القاهرة،1ب،والخبرالمبتدأوديوانالعبر،الرحمنعبد،خلدونابن-

.ام872بيرت،الي!دىيوسيفوستار-،يوسيفوس،فيلبوس-

م.9891القاهرة،المحبةمكتبة،الثانيةالقانونيةالأسفار،المقدسالكتاب-

.م1إ98القاهرة،الأوسطالشرقفىالمقدسالكتابدار،القديمالعهدكتب-

والمعرية:ال!ييبماوالمعالاىوا!تبالطميبماالرسائل)2(

مركز،15الفلسطينيةدراساتسلسلة،القديمفلسطينتار-،سعيدسامى،الأحمد-

.م9791بغداد،بغدادجامعة،الفلسطينيةالدراسات

.م6991القاهرة،الي!ديةالديانةتار-،حسنخليفةمحمد،أحمد-

-4791مصرفىلليهودوالاجتماعيةالاقتصاليةالحياة،الحميدعبدنبيل8أحمد-

.م1991القاهرة،مدبولىمكتبة،5691

،الثمانيناتخلالإسرانيل،الصهيونىالمجتمعفىالسياسيةالثقافة،ميرون،أرونوف-

.م1991بيرت،ءالحمرادار،اط

،(عبريةولغويةودينيةتاريخيةدراسة)دانيالسفر،الحميدعبدإبراهيم،البحراوى-

شمس،عينجامعة-الادابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة

.م7791القاهرة

العربية،والإمبراطوريةالعرب،%1"الإسعيةالشعوبتار-،كارل4برو!طمان-

بيروت،للملايينالعلمدار:1ط،بعلبكىومنيرفارسأميننبيلتعريب

.م4891

أغاسى،إلياهوإعداد،بيادسةرسصتعريب،وتاريخهاأمة،إسرانيل،منأ،بولاك-

م.7191أبيبتل،العربىالنشردار،ط\

زكىمراجعة،جاويدالعزيزعبدقرجمة،الهلينستيةالحضارة،ثاربوودوليم،تارن-

.م6691القاهرة،المصريةالأنجلومكتبة،على

-914-
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صقرمراجعة،جرجسرمزىترجمة،الهلينستيةالحضارةتاريخ،أرنولد،توسنبى-

.م6391القاهرة،المصريةالأنجلومكتبة،خفاجة

العهديصورهاكمااليهودعندالتشريعيةوالنظمالدينيةالعقيدة،محمدألف،جلال-

.م7491القاهرة،رأفتسعيدمكتبة،القديم

رافق،الكريموعبدحدادجورجترجمة،وفلسطينولبنانسوريةتاريخ"فيليب،حتى-

.م5791لبنان،بيروت،الثقافةدار،%\،جبورجبرائيلمراجعة

لبنان،الثقافةدار،فريحةأنيسترجمة،الأدنىالشرقتاريخموجز،

مصرفىالأسرىالنزاعوبدايةالسادسةالسوريةالحرب،عوادمحمد،حسين-

.م5191القاهرة،1مج،باشاإبراهيمجامعة،البطلمية

فىوالروماشالبطلمىالاستيطاندعمفىودورهماليهود،محمدالطيب،حمادى-

.م4991ليبيا،بنغانى،يونسقارجامعةمنشورات،ط\،برقةإقليم

اليهودومواقفوأخلاقوأحوالأسفارهممنإسرانيلبنىتاريخ،عزهمحمد،دروزه-

م.9691بيروت،صيدا،العصريةالمكتبة،ط!النبىعصرفى

.م7091بيروت،المارونيةالمطابع،1ب!سو!يةتار-مختصر،يوسف،الدبس-

الثانى-.مقالخامسالقرن،فلسطينفىاليهوديةالطائفة،ناظممنى،الدبوسى-

.(تد.)ق.م،

للصحافةالاتحاد،الإسرانيليةالسيادةومفهوماليهودىالمسيح،

.م8691الإمارات،ظبىأبو"لنشروا

الوسطى،العصورحتىداودعصرمناليهودىالفكرفىأورشليم،فرجسيد،راشد-

!ثسس،عينجامعة-الآدابكلية،منشورةغيرماجستيررسالة

.م7691هرةلقاا

عينجاععة،الآدابكليةحوليات،اطهلينستىاطجتمعفىالي!د"

.م6991القاهرة،شمس

،(البردىأوراقفىدراسة)البطالمةعصرفىفلسطينتاريخ،العظيمعبد،الراعى-

م.7891القاهرة،التاريخيةالمصريةالجمعيةمجلة



زكىترجمة،والاقتصادىالاجتماعىالرومانيةالإمبراطوريةوتار-.م،رستوفتزف-

القاهرة،المصريةالنهضةمكتبة،ب\"سالمسليمومحمدعلى

.م5791

لكتابةالمنهجفىتحليليةدراسة)والقدسيوسيفوس،إبراهيممحمود،السعدنى-

،القدستارلئمصادرمؤتمربحوث،(الي!ديةالآ+لحارمنعشرالحادى

م.8991القاهرة،القاهرةجامعة

م.8191القاهرة،الهكلدار،وعقيدةتاريخاالي!د،كامل"سعفان-

الدراساتمركز،\ط،العراقليهود-القديمالتار-منملامح،أحمد،سوسة-

.ام789بغداد،بغدادجامعة،الفلسطينية

.م8691دمشق،للنشرالعربى،طلا،التار-فىوالي!دالعرب،

،(سنةآلافثلاثةوولة)اليهوسيةوالديانةاليهودىالتار-،إسرائيل،شاحاك-

.م5991بيروت،ط\،سوداحعلىصالح:ترجمة

الكويت،)224(المعرفةعالم،إسرائيلفىاديمةإشكالية،اللهعبدرشاد،الشامى-

م.7991

.م8491القاهرة+ط7،الي!دية+أحمد!شلبى-

القاهرة،والنشرللطبعالزهراءكتاب"مصرفىوالماسوناليهود،على،شلش-

.ام869

.)د.ت(،القاهرة،الخانجىمكتبة،الي!دىالمجتمع،زكى،شنودة-

رأفت،سعيدمكتبة،(ومذاهبهأطواره)الإسرائيلىالدينىالفكر،حسن،ظاظا-

.م7591،القاهرة

الاتحاددار،ط\،اليهودعندالحربشريعة،محمدالسيد،وعاشور،

.م7691القاهرة،للطباعةالعربى

بوهبيوسإلىا!برالإسكندرمن)السلوقيينعصرفئسورية،رائفمفيد،العابد-

.م3991،سورية،سمألردا،مم(ق46-ممق323

.م1591القاهرة،المعارفدار،القدستار-،باشاعارفءالعارف-
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.م3991دمشق،القلمدار،المسيحعصرفىاليهود،سعيد،عاشور

.م91كهبيروت،العربيةالنهضةدار،مصر-الهلينستىالعصر،مصطفي،العبادى

دار،!\،القديمالعالمفىاليهود،فرجسيد،وراشد،كمالمصطفى،العليمعبد

م.5991دمشق"القلم

بيروت،المنارةدار،\ط،والممارسةالخرافةبيناليهودية،زيتون،الوهابعبد

مركز،غديرأبومحمودمحمدودراسةترجمة،القومىالحساب،بوعز،عفرون

ام5991القاهرة،القاهرةجامعة،الشرقيةالدراسات

القاهرة،الرسالةمطبعة،تشريدهحتىالإسرائيلىالمجتمع،حسنينفؤاد،على

.م7191القاهرة،المصريةالتاريخيةالجمعيةمجلة،المكابيون،

.م6991القاهرة،مدبولىمكتبة"القديمالعهدفساء،سليمانسيد،عليان

.د.ت()القاهرة،الحديثةالكتبدار،ط\،الهلينستىالأدب،محمد،غلاب

دراسة)،الظموأبناءالنورءأبنابينالحربمخطوطة،محمدإبراهيم،فريد

عينجاصعة،الآدابكلية،منشورةخير!اجستيرر!سالةوعلحقيقأ

.م7991هرةلقاا،!ثسس

حسنى:ت،والربالأرضأجلمنإسرائيلفىاليهوديةالأصولية،سإيان،بوستك

.م1991بيرت،الفلسطينيةالدراساتمؤمسسة،ط\،زينة

،منشورةغيرماجستيررسالة،مثهمالربانيينوموقف!نالقرا،كاملحئان!متولى

.م8991القاهرة،!ثسسعينجامعة-الآدابكلية

،18العدد،الإسرائيلىالاتحادمجلة،الرابعالقسم،الإسرائيليينتار-،المكابيون

.ام259القاهرة،الثانيةالسنة

دار،\ط،4ب،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة،الوهابعبد،المسيرى

.م9991القاهرة،الشروق

سعيدمكتبة،ايسخيلوس-1،الإغريقىالمسرحفىدراسات،اللهعبد،المسلمى

..ت(د)هرةالقا،رأفت



\ط،القديماليهودىالكيانوأزهةإسرائيلبنىنبى4إشعيا،أحمدمحمود،المراغى-

.م2991لبنان،بيرت،العربيةالعلومدار،

.م4091القاهرة،المقتطفمكقبة،الإسرائيليينتاريخ،شاهين،مكاريوس-

مكتبة،ب\،نصحىإبراهيمترجمة،العصورمرعلىالمدينة،لوشى،ممفورد-

.م6491القاهرة،الأفجلو

الإسكندرية،الجامعيةالمعرفةدار،القديمالعربتار-،بيوهىمحمد،مهران-

بيروت،الوحدةدار،\ط،والصهيونيةالمصريةبينالمصريونالي!د،سهام،نصار-

البطالمة،عهدفىالخارجيةمصرسياسةفىالجديدةالاتجاهات،إبراهيم،نصحى-

.م5591يناير،الثالثالعدد"القاهرةجامعة-الأدابكليةحوليات

القاهرة،الأنجلومكتبة،6ط،%\،البطالمةعصرفىمصرتار-،

الهانىدار،ط\،والإسلاماليهوديةفىوالجمعةالسبت،حسنعلىمحمد،الهوارى-

.ام9ههالقاهرة"

..ت(د)القاهرة،رأفتسعيدمكتبة،اليونانيةالحضارة،حسنمحمدمحمد،وهبة-

عبدالعزيزعبد،وحجازى،افرازقعبدفوزى،ومكاوى"الوهابعبدلطفى،يحيى-

بالاشتراكوالتعليمالتربيةوزارة8والرومانىاليونانىالتار-،الفتاح

م.8691القاهرة،المصريةالجامعاتمع

.م8391بيروت،الأخرومفومالذاتصورةبينالعربيةالشخصية،السيد،يس-

!المعايم:المعارفلرائر،(

للطبعالأهلية،1ط،شرابحسنمحمدمحمد:تصنيف،فلسطينبلدانمعجم-

.م6991الأردن،عمان،والنشر
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العبرية:باللفةوالمرابمالمصادر:.ثانئا.

م!لث!ثعطكث!ه

.(6للألاأ6+!ا،)"دلم،*اأ+8!+،6اير،+وليم8!داكار"ا-

ولا!،لأول6ا+ءااءك!،!+6للأ!!86+ا+،*ا3+ولول1"أ"،،**،+ا+ا-ول-

ا*لملمد/،را+يمللأ.ر.،"6،!الا،،11،+316ول+

.84؟ر+86ء

.05"داللا،)،!،16+لا*،،+اءا"6+اد*ول1لم/1هـ+6،للا،!668،ءل!،6-

فى.50و!!،للأ؟ا1،6+ا،،+،ك!6"اءولالاك!+"6لملم6+7،11،؟د1668

08،8.اللأ!ا،!!،6"+،ك!،،+ا8+ءا+اور*5لم"أ+6"وللا+166816

.88،واللأ،لا،!،16أء&!ا6++ا+ادك!*ار"*لا،،ول+!ي،6ول!اولا-

فى.8،0!،،؟للأا6،"11،يمد+6أ+ولك!اد+66،11+،ه"

.88،واللا،،،!،16ء&،611+ولأا&*ول616اد51"

.،801!،)،للاا6،،11،ءد+61+*اهـ-لم+11،للاا+،+ا،

اد*اد،!،+،ك!لا!ا6+*ا6فى615ول،لملم-
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محل!لمحلئ!ثدكلد!د-

،1+اريم6++اولك!!6ا+نلار!ول+3!،د!ولانلا،،،!،16!!ثلا،ا*+!-،1،+-

6*؟!،،6ك!+6،+ا؟+63++ول12-8ول16اد+"1+6هول

.8008!،،ز*لأ،16+ول17،ولل!ا

ولك!ول6الافى+ا+ول6+،+اولولوللأ!3االلالا!++تلاول66ول"

ولا،ثا+؟ر،5+اد+7ول+5!ل!6*!الا!ر*61،+!اه+"6فى+8

ك!63،للأ1ادلم،61!ادفىا66،لم!؟ك!أ!ر37،ثاك!+6+!6"دول+لا

+،+ادول؟*+ا6!الم!د30ك!ثا"ل!لأ"ا*3"5&يي،!ول،ثلا؟"ك!+"-"ا،+-

لاك!ا6د1،+ول!اءا+ا+ءللأ،+)ل!لأ،،

.-0708لا،!3الرلأ،6

.،1408د،!6دللأ،،ا+لمءك!ك!30،ل!6،!،0636،ك!63+!ا*د!د؟!6-

76،!د+!&6ار*،،!اطلا!لأ6د!6للا+،1+كالاأ*5ك!+*ا5*ادللإ،،*6-

ثلا6،لاد"،،للأ+*،++،وللا+!"ر*،16"ول163اول3

ول!ر!!ثا6)&6&!6"*لأ*!6!لا!+،)&*ا6؟+ك!

ا"ا++!اولءل!6+!&فى،دا،&+7"+ولهـ+اور-3ا6ل!ثا

.8808،*رلأ3!،!

.85،8*،/ك!ا5&6،!هـ+ا&ك!ولر+اك!*اا+ر،ك!؟5هـللا،ك!3،+ا-

ول،،ر6+أول++،6!،16،1!5،++!،،ك!أ!ل!+++!،الااللأ".!أثلا3د*-

ولا6،1ا+،كاثا13*)*هدا6!لأ،،!اثا+"68+هدءك!ء6

!،للأ،،ا،16*ك!؟،ثر67،+*6،ا++"ءثا6+++د++اد*

ك!يم6ولاول!11،،6"لا303،دا6ثر78!+دد+،ولاء

"ك!3!ل!6اك!6،ك!3"!6ل!!63)ولولا3ء+67،!6د+8

+ادك!+1+ء،!،66دد.اا*61+6!د*+لا

.0804+،د+ا+،د+ك!ا،،+56،ثاول
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ولك!ء6اان!!ا،،!ول،6ثا،*ر،8+3دولا+ولللأ،+الالاا

ر،ز7+،ول+،ول!زلأ،،،!،16*ا،+ا+6+هد6+ا،!+د

ثأ6ادفى66!*؟ك!ا!ر+،،ء6ك!افىك!+6116،دول+لا

اولل!66د+،+ا،د++ا،6ا+أدك!*16للألار+!س!ول

.د888انلا؟،،!،16اثا+ا+3

"ول!+1،16ول61ك!اول6فى5فىول*!6اا+!+يادا+ا16

؟،ءاد؟ء6+اد**161للألاء،+!6،د*لا13+،/*

.801؟!،،للا!اا61،6للا؟

+اد*+االاا،اول5نلأ+لا"++للأءارك!!*افى++ول+ا6،++ا11610،1ك!د-

.ه8"38-ك!+!3ول،6ء*ا+6++ا،13.

ءك!ول6ا++للأءا،ك!،ول+ء+،ر+دا+7+،اولاول"!ا؟6أ*د،ول،ول،1اك!ل!لايا-

لا؟616ا+اولرد+16+للأ،اول6دا8،داول،!1+للأولارك!،3،++،ء،

6!ا+،رأ+ول+!ا+ا+لم3ك!للأ+راص!ا"وللاول66116"دول+لا

.؟088اللأ؟،،!هـ،6للأ+ا++6

ا!ولولك!36لا!ول3دللأك!!ا!ل!36+،،!!+،ول++6!36،دا5ث!-!616+-

.3،،!،"18اللأ،6"+د+،دول6!لا8فىا+6ا36!لا،ولء+616+

!+16د651*!1+!*!اللأفىا!ا!+ولا؟16ولا16،،!+للأول6"فى،3101"13-د-

.؟و،4*3-ك!+،دال!لا،3؟ك!0،05+ادك!ولا

+ك!6،*138،7++فىا+ا++ا+6!اكاثا،++ا+للأر+يم70دول،61-+لا

ثلااول*6+ول16،،؟ولد17+د!67،اء+!،دلألا""!اك!6،للأ

+7،+ا،ا+اد*ولدادثلا3*3+6وو6،دول6+ل!ا،لاا،!دلا

*3-ك!د،3لا.ا38لا،86دأ61+ك!6.؟"6!لاول+ء8616؟8ءك!أ+16

*هااول!6،+ا+ولا!،ا،*للاول++،+،ولول6+*،+لا،"

61،ول6+،5!ا6+63+1اك!للأا6د+اك!يا"ل!6لا!ول+*ا؟16

؟اللأ،،،!1،6.08،8ك!!ا،+6+،للأ

ولك!ول6ا6*اايمء+ا+ا+نلأ+ولء،،،+،*61ا،-+أ،لا+ار!،اولاولااأثاك!2+1-

+116*6،د++للأارلاق+د،لا+،يم،16!؟،،!ول163*أفى،!6+ا+د

16نلأثار+!ولءلا6ددا66،*3*أ!ادر+،،ء6لم!

88،،،!!،،،116اد!ا+ا+6+ولللأ1دد،فىأ+ا،دول،6*+)د*
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ا+،!للأاولا،!لأ+6+*دا+،1*اارك!،!++!ول!ا+للأا+يما،+ال!ألا"6ك!ر+6-

و+16+ا&ك!++،ولا+د+اا+6+6136+6،و+دللأ

3،،!08،8.اللا6لا

"27أر!اولول+67"يمك!ء6ك!رثا!،اراه،+ولولولز!*لأ3لا!61161،!،-د

"،+ولا+الا+لااك!63،للأك!6،+16!ا+دلا6+ا++فى82-ول+1613

.وود5!3،8للأا6،

ا+الا3!اولالا3ثا3ار*،!++نلأول++،1،*،*ولا6ثلاللا،+6!6،16!"لافى

+6+++1(73)8ول136+81؟+1،رأول67+6ولك!ول

+،ولأبرلا+لاا!اك!6للأ،،6ك!ول16!!اولد

.8208!،،ر*+لا

ا*ا!،++ا&ك!+،ك!+ا+،رااولثا)6،1+،5أ!*،+ثا+586ر*"+،ثلا!ا-

8!وفى.اثي+

ء*ول6ا*،للأللا+36)+ا73+!+"للا+للأ،!+*هللأ5هـاثلا-داث!ا-

لأء+67،!هـلا"ا،"!ك!!ا6!للا!7،6!ول+ولا3*+د+

6،د*لا++للأا،ك!،!63+ايم+6*لأول،؟"6اد*7دول

،أد،+ا+وللأ*ا+61+اعلا+كالأ،+7،؟،*!،ث!اثلاى

08م!+"+-*3ول

ك!ا16+،+د8+ءلالم!+:6،+؟دد"ول67+*!ك!61"-

."+،د-أ+ث!7لا!6،"8به+لأ+ول7.+1،6؟ي"+ولد"كلثالم.

8!و8!رلأ؟"6،،

ء!ء،،ل!6*3لا!3+)*وللأ65،ا++،8!ا30+ك!ثا5(لراث!لاا*3"5ثلا،د*-

،+يمول6د81**+16،)+ا،+،لا1،ء،،61لادا*+*

.؟!و8اك!*"

6،+،+أ6"ارلاا++ا6،+يمللأ6،ولد8+ألاك!*"6"!ولد8،6+ا61فىول-،*ا-

.،704ك!63!للا5ول،+للأ)3

بر!،*راللأ!+++*+،دول+ا+)ول+*+زلأ!!+++،لألأيملأاك!113،،+الا!ي-
+،ء،د،+++ا؟+لأ*،ل!6*63،!ول++ا6د"كلا!836

،افى!+ا++ك!أد+ا*لملمد161ء؟*+1،،نلا
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.ا78"!،،؟ل!ا61،6+الم!ول+

6،!++اول6فى+68ولك!ول1،!ر+،*+،ء،ولدا+18+لأا

دلملمك!ا61ا31+،ولللار،د،ول+،ول،ك!،،ل!36*1،16*

."870!،،ياللأا6!61+اك!يم،31،+ا+*ك!&ا+

*،+ه،لأ+ا+افى+*67ولولك!ادد،+للأ+لاا+ك!!6لادا18اللأالا"56الأاثاول-

ا*لا؟،6أفىول3*+ا6،!أول++الا،ار،!اك!!ا6،للافى*6،

"داد+*+6+&ياك!،6!د*+لا++للأارك!،!66اولول+6

15فى+1.ك!6+*للأ،6!6163!م+ا++اك!ول+كالأ،67*ك!لاا+

.هـ508ول،-*+،+ا8،لالا،6

+ولا+الاولافى+3ثر63ولك!ولا6+،د!هلا،ولافى++*7،ول+.ك!.81لأار-

ا+،؟!36*+ا)فى*6،!)ول++الا،ار"!5ك!؟6،للأ6،ثلا

دادثلاا6د+&،ك!63،د*دلا++للأا،ك!،!66اولول+6

ي8لا6،يا616ء+++اك!ول1،6+!3+*ك!لالأ+

.08،8+لافىك!-؟ول

+ول*ا+16+7)فىا،+اكلا*"ك!!ا،ل!6لا!ول،*ا؟16أ*ا*3ولا7+،لا161،1-

.ر882*!ا-ك!+،+

ر*ك!+6دالا!ا31+،+ول66،+اوللاللأ،6فى18،ا"،61لا،لالا-

6*+افىاو7وو،11ولك!ء6الا"ولر،368ك!د،+66!الأاثا+،8

.8882!،،نلأ،ا1،6*،6*؟لالا+*61،لا5+،+6+فى++"2

ك!ء8*لادك!،لار؟ك!*!اول6+ولأ6++ك!؟ول7ر+لاا7،ص!لاالأ،؟+ا-

للأ!ول163ولا3ول+67،!6د*د6ايمك!ول6+اه+ا

!،.،7،ثلالا6)د+دلاا،ل!6*؟*61،6*،،للا

ء&36؟دك!.انلأا+ثا!ثا6دداك!06!6613فى.وللم

.07"4+لاد+ا+،فى+ك!ا،،+56،لا*+أ&ك!+5لاك!+،6

6ء*ولا6+اها+للأ!ا*اايم*للأ6د53

3،ول"+،ولك!!ا،ل!6*ا؟16+ول6،!++اول36*د

2،+أ++اول&ك!+اادلم،*5ا+ا+*3!للأ،،

.78"ا!،،ل!3ا1،6ا++ءك!+

6ءولك!ك!!،!+اول6فى30اهفى3،10نلااللاا،ولنلأد،663،

+،ل!لأ*،،ولا6،ولالا++لاها+++6+2ولا+6+ا5؟أ!لا!ا

.08"اللأ،،،!،6
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ا*++6ر+،1زلأ6فىا!،ول5،وا1يالملم+؟ول16د+8ارك!!!ول++ق

ابم+ول+5اك!نلأ!ا+،اج!لاول!ول66116،د*+لا"لا؟6أ+)ء6

.؟،،8زلأ؟،!!،116نلأ+ا+666يا+،دا

لا+اول6،1ك!زلأ،ولء6"ك!،!!6لأ!3+!ء،!6+6؟6يبلااا"+ا+ثه5،ثماد"7!-

"+از7،++ادك!ولادا+ك!66*3!للا،++/لم"+؟++،ا!

.80،4اول+

+اد*+االأ6د!ثاللأ.6.3،ا!ول5دلم/*"،ل!6*!ا،ول،6+6!35"د65.لا-

،؟ثلاك!؟ا*،-ك!+!+6؟،8.

ا6!!لاااول،!+،6د+8ءك!ء6ا+،أد+،،د!!6لااا+د+ا61366+6+أ-

.0801!،!للا؟ا6،"6ولد*ك!اد+*،+

فى86فى6!م*ولا+لااول"+راد+،ء"نلا!ما،ول،

16دول+الاك!ولول+)1ا6،!!الاا+،،!

3،،!0888اللأ،6

!111ااق؟ثا!6*ق،ولاك!؟"ل!6!الا!6"ول"!6!+فى5اللأ!لاا،316،31-

+اد*ولادلملمدا،!اءكم+6،+،لا؟د،+6+لألا++،+لأ++

ر"ده5ول؟-ك!3،فى1د!66

11+ءداأ،دا*+6++ء؟ولثلايملا)*!+د!ارلأ"؟ا*+فى5+"!!"+د16-

.76،1ر37،،!1،16*لا+6،+++ك!ا،،+86،ى1ر)؟ءر!ا،+16*

631*ل!،62*3!!ولد+3ن!!ول3الر3+1،،1د،+*للأافىل!+ا++ن!كلاء،6+-

اا!اء،لا+ول133+*+ا6د83ء*ء6ا61+،"+33،!ا+

.،38،8،،!انلا6لا5ز7؟6ولا؟3د؟!6+ا!لمول

،ر+ز47!و3+ا*+ا61*3،للألأ!1!يثى*1653*)!يلاد،"6،+61ءفى-

72"8ك!3،ل!6المهـ++6

ا،1+ك!ول+ادك!*اء+لم/+ارالاول،!ول+ثلا،،."ادزخخ8!ك!ه+.ااثا*8-

..7؟،38-ك!+،+ول

لا+16ك!+،+ادك!+"+لم/،ولا++لملم،ك!3،ل!6*ا؟16+6د015؟ك!+،3،-،لر

.8،88اللأ!ا،،!،6
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+6ول+ا+16،؟لأ++فىأ+اولد*ادا+د++،اا،+6،+ك!-دل!6

!،ر1،لا"!اك!6،ل!،6ك!+*،+ااكام++أد+اولفى6ول*ول

!،،ك!ازلأ+++6ولا+6+ول16،؟لأ*فىا+ا++!"6+ا+يما

أ+6ك!ول+،،+ا+ا++ا&ك!+ايادلا!الم!ادادثلا+66،د+دلا

.ه،هـد+،د+،-ك!ه،لالا؟،6+ء616

ول6ء*1،نلأر*!فى،ول+،+لا؟3نلأ،66اثا5،+++66!ار!&ا

؟،(ا)++لأنلأ،،6،1*للأ،،6**؟+اا*3+66++ا+

66ءل!ا،+د-ا++ا+&!+،ولادك!+

8"8!ه،،للأ،ا1،6+افى*161+6،،++

!لا،11ءك!ء6"+رفىلا،!،ك!ر،66ك!؟د!رول،+ولا+ا

،،"ا!،،،نلأا1،6*6فى5،+،اللأ6*+للأر

اول،لا8+3،،+!،6+لا،رك!،6يا+ولولا؟+ولاول

أ+!ول*ول-+ا،18،،+ولو3ل!لأ++،ك!هد+اك!3

.48ك!!،3،للأا6!1ه،8)+6+ول+67ء*ول

!،6لا+)!6،ا+،ا!اك!6،!1،1111*ل!3د،اد،لأ"

لملمد+5!ا07-،لم/+5د3ر؟2،،نلأ+*،++*فىا7*+ول1،لا5،؟ر++

.8"88!،،3للأا3،1،6د-ا+7+د،+،*ادك!+

+اد+ا++لا+ا6!الا+،ولأ+!اا+3"!،ك!راءنلأ++ول،،6ول"

.؟"،ا!،،3للأا1،6+ا+ولفى++!ا+56،ا،!+ك!ا*لا"+،ر،8+

ا،لم،6+ا+لملم+ء1،رللا+ول،++111للأك!6+*،3+"ء،3!!،؟للأا5،6!كاأ،"،13-

."،88!،،3للأا6،

)فى++ا+ول!7،دا+ا3!اللأ،6د+33،1،لا،+دا+ولك!++ا0ك!63"ل!لأ131،0-

ول،+،!،،!ا!16،ول3+ااول+!!6+ا+د6ولءك!ول،،ك!ال!لأول++

لا"6ددا616،*3*!ر+!!ء6أفىلم!اك!+616،د+لا13للأ،،*د،

+!ا+"666ل!ول1،+د-دا7+د،،6*ادك!+"16للألا!+!،كا

.8808!،،للأ،ا6،هـ

ا!،ءدا،15!،ر*اءنلأ++6+3ء1*+++16!3،؟ل!6+ا+

ك!ث!7!اا+را!لا!م!ول66116،د+دلا،لا؟66+!ما،++6)ولللأ،1+6فى

.8،،5انلأ!ا،،!،6"نلأ+أ++6!ا+،،61+ء+3+ا+
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ا،إ،لمميمن!+++،،+،ولءك!ء6ااد+ر+++،ول16*ا!ا،،للا!اول،ور*7-

16ا+ول6،د+لا61؟لا6+ولا+16++ر*ا،6!فىا!!8،دايم

اللأ+ا++6!ا+،،61ول+73+هـ6ك!!!ا+،1!لأء،ول

.3،،!50"8اللا،6

11ى3لرلأ+*،61*ن!+،؟ولول++افى3+ولا+،!،6ا+لا!ار6+للأولا!،ولولهـ6أول-

لا!+1361*+!،6+ا+ول6فى630ولعلا،؟6*للأ،62ثلا!3لأاول+

ولك!اد+،+لم/دا+16ك!.فى*د،6لادا!اك!6للا628ك!ا63*للأ"

.8"!و+د"+ا+3،+*لا!638،،1ك!

.8،،"،!3،اثلأ،216ولولا+826،د+36!،6!ر*ولا31،+ثا3!ول03.0"!633-

د+3*17+،+)+،+د،66)را،6ا+د،أ!ا!لا6كالا)هثلا،!،-"!ي،!م!3!م،

ر،!للأ،61د+8ءك!!6"ول"*16-ثا،*++8،،3

!+،!م!أ6!د+للا!دول"6لا03+"د6لألا6!لأثاه!3+

،16!3!!!،ر+6؟،ءاد؟6ولاأولا3د،81،!للا!16

د!+!ء3،ء6ك!ول،!7وللا+3!الا3*!للأ!ارلم++!6!،++ا++ا)8ء،ثي

6،وول+لا،لر؟6ا+ء6،د+16+للا،1*6دا5"د؟ول،!5+للا"اللا"

اا++يق+3+،،61+ول+؟67ا*ر*+،1!لاء،ول6الأ6

.؟"38،،!اللأ،6

!م+63،!6كاد3!*ء6ا+د!ولاول)ولللأ،!*+هـ!لا،3*ول.5"،ر*-

ولد،6للأ+31*!ل!،6ك!ا؟6*!ل!!لا*!ملالأاول+

ادك!*+6،1رك!فى3،د36؟و+.""!اا+للاهـثا6أدفى6ك!)6،*!ا

.8ة07+،فى++،د+ولا،!863،ثاك!

للأ!؟د!لا+6ا+،"!6د83علاء6االلأ!!6ا+د7،!+د+لأهـ

*د،-،1،+3ء،ثلا6!دولفىللأ1للأ،،د،*+"ء،ا+ولول+6+0!د!35

لا!3للأ6،+ا++،8!ا3+اد*ول+++6+كار6دد+،!

.8"دفىر37،"!!16ا،!6*؟

أ،3+16+للأ،1+6د،5،واء،!1++للأ!أ،*،!دلأاولولثط175+،لأ،66اولل!-

+ء+3+،*ن!!ا+،1!،وللاول6لأا66،وول+لأ1لأ؟6+ء6

.،!و5!،،ار!5،63+++ثرلأا61،لاول؟

+ء6كاالا6داأز*!اول،ء،5+،+ا+،!ءولثاءاول6ك!ادا
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.يوا37،،!انلأ،1316-د+،،د+7هـ!6+6-دادثلا

+،*،+،ول6ولولك!"6+ا،+6د6ول6،+دولأا،ك!،!++للأول"؟*+اولر*-

6،د+دلا1لا؟66ا+اولولر++16ولللأ،61فىا5،دأول،!1+لرلأولارك!،

"في+ا+66يا+،،61+ء+،7+اك!!!ا+،اس!لا!"ولا+ك!ا

.اللأ؟،،!85"6،8

ا++؟ر،5!ا،++افى+*7ك!3،ل!166ثلالا،)66ول+؟،06؟ك!3هـ6*،كالا-

6،!+ا+ول6فى8د6ولك!يما*"لا،+،؟+ا*"وللأ6+

ص!+سلاا+66،د*+لا1،ل!6*3ا*6،6*؟،للالا!ول3*)؟16

.8،،0+،د+اول"فى+ك!ار،+56،ثا*+اور**ادلم/+

د*7)د+،ل!6*،6،ثلا6+دفىا676)ول،!+ل!6+ول+،!

.8!وهر*،،!،16"8"7*66+د6ولك!ول5"*+لأاول

ديو++17ك!3،ل!6ك!6،للا؟ولثا،1++!ا،،65،!لا6"الأا6لا"د؟87-

اء،!8،دا1+للأيما،ك!،3،*،3،يم6ءك!يما!++للأيا،ك!،

لا!،ول!ا++ا6،د+دلا1لا؟6اول!6ول،++16ولللا،61د

؟ووا،!ر*،16!اير7+++ا،+،3+73+ءول+1ر37*أر+

6،دول+لا"6،!اولالا+،،!ا+لااولا++ل!لأولأرك!"!د!،ولث!لاد،1-د،6)1

.م!هـ38،،!اللا،656دولاكلا*36،ول1د+ا6136+6616+

ولك!ول6ا+ك!8!،!6*،ادأ،ك!،+ل!لاول3"*دلا"،،ول*16ء،ثاير1601فى؟اكالا-

.8و8ر!!،ر*16"20*ا+6ول"؟8اا!ور

اا+3!ا+ا+للأولادك!*16ا+*،!،،!،+لأ++636ولول،،؟*،

.د؟88+3-ك!فى،3

زسم6ك!أ"+،!ا+**لأا+ا+لملم+ا!،16+،+ول؟16أثر8788+لأ"اثعلاز،دس-

ءك!ول6"اث!لأ؟،،!73،6،+د+38ك!++367للأاء+ء7لا،61،5!1دد+6-

.،،اك!8،،18،60د+ا*+6+

6،!!د+اكلا*611؟)ء،+،11،،أ!ا!+لا+،+ا+"!ك!01،فى،6!6+17-

.80،در*،،!1،16ااول،،ء.

16*يا+،ول16+ول،لا8،ر،+++فىا+ا++!،،6ولدفى!،16+!+ا
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"30لأك!ء3لم،لان!لالم،!6،د8*ادك!+ا+لم"+ولهـا،،+"16!اك!فى+فى

.8؟كاو!ر*لا،،116*6"+لأدلا+56،ثا+را+ك!

+اد+اول+6ك!!م!م11+،*1،+لالأ8ادا!لاك!،ول16لا،؟ا

*اد7*+!6،برولول)!،،1،لا61*3،للأك!6،*،7*ا+

داو+ك!"6د+&!الم!يا6،دوللا3++للأارك!،!اول+ول+6،؟!+*

ور5لأ،لا+166ول+ا++ء*+،لأ+7!3ول+ا!3

.5هـ08+3،ك!-*!ا

6،16+"ولثا،8لا!ا،+++اد7ول3،!ارا+،لأ6!!ا+،+

فى.882،!ار*"!6

يافى*+لم،ر175لا+-8+لم/ر!ادفى؟2ولللأر*5+!6،ر"+وللادا

د+++017ك!3،ل!6للأ!ر*61!+8!ا+لا6د+8طلاء6

للأ!ا،!ا*+6+!د*86لا3ثا"*ا++8،،3

.188رال!3!!!"6"دءهـ؟5ثاد&؟666"ك!3ك!ا

18ك!دلا،اواولا،؟!16اللأ!ا،،!68دثا"ول++يار،5+*ر؟لا+"

اد++*617*3ل!لألا!رسم6،+اثا+،68!دعلاء6

لاا16فىفى6،ك!،16ك!!لالا*!ثبم**6،د!لاول8ثا5"3،++

ا،6*ل!،!لا3للأ+،16!5،++*اور-لأ+،63+++5+"د

ده80ر!ر*،،،16

،+شاد*+1"5+6+*73ء6ص،!!ل!!ار3ول6*الا!3!5*6"+،6+،ثي-

.8"8!!!رسم!+80-كد13،ك!7

"دول+لملم6،ا*ااثا+،5ولكااول5ول++316لر*،3+هدز7ك!اء56!اه،1!يا؟،6-

.وهد30-ك!+"3ولا6"،"يمول+الاك!ول

ثل!ا3+*د،6+لااد+)،+ا!،للاآاللأيم++؟"6+!،يم6ا"+لا

.!898.لأر*!،!!16!*6ول+ا!3+،*1+!16ا+36

فى86فىولك!ء66،6ر8دك!3أ"ك!،"ا+؟13"لاك!6،8ا،+ا++

ثلأر،6لافى+،ثا0،،3+++اد7ول+31ثيللا!لار37+،16ثا!،+

++++اىدلملمالا16فىد6!ا*،16*!!ا،*!+6دك!

.188؟!!،؟!30،16ك!6،ل!!لور37+6"لاا5،++*اور-3؟+

لا!!3+!16دط5،+6دهد6ءلاآول،اانلأ6*+81-،+ا1ا+،"،
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لا!3،نلا!+6+ك!دول،6+لا+،ى5،ر+يا++اد7*+"؟ك!6ل!

6،+1لا5،++ول*&ا+!ا+63++"+لملمفىاثا61فىفى6،ك!116*

.188راللأ،،لا!،16ك!!ا6،للألا!ياق

ول*ول6ااازلأءلاا،ارولا،++ق!از*،!+ز*،!،!6*نلأا!،،

*،!ا5،ر!ا+++د71ول+31ك!6للا!لار*++اثا5!+6فى5+

ا؟لملمفى"لا16فىد6!اك!،16ك!!ثا،3للا!+6+ك!ولد،6لا+

.8"او!،،،ر167،،،ك!6!،!لا،رلأ+،6أ!5،+6ولرر*ا+،6++++

لأ!ز*+،61!8،+6!فى6!لا!+"3!+االاول!ر137ا

كاز*،لاك!+6+!6،د*دلاثا،*++0،،3أ&++*7"6*3للأ

6،+اثا++،5ول؟+ا&ك!+++6+"،فىلملمادا6ددا66،ك!؟ك!ا

.8883ك!،6هـ"للا،ل!6*3ل!!!؟

اكلاولهـ6+/،ك!اك!!ا،!6لا!ول1631ول،1،!م،،6*!هده،66د،612+"،1-

-.82،8+هـاس8+للأاول

+،ا*ا++للأءار*!!+ء،دا*3*اولاللأ16*دللا5ملا،6ور،6ء،أ+!،-

3+ا+36+أ+6++ا6،د*+لاا!+،لاءاأ!،،+6فى30

.508!!،،ر637)،61*!+اور-3+*3،

.+ه!،،!وعلم،17116للألأ+اور*1+فىللأ،لا!ول3+،1.*"،316.11،،للاثا،1-

3،ء،ك!*6ول،!،ا،ك!نلايم++،ول3،ول6،،+ا+ولا*دا&+5ء+15-لايثاثي-

لا؟616+ولا3+16*رللا،1*6فىا5،داء،!1+للأءا،*،+،+

ول!،361+ءول،7+ا؟ك!ل!+،امح!لاء!ول66116،د*+لا

.8؟!و،،!ار،6اللأ+ا+66

،ثلاولول3+،6+تلاء67وللا،6ول،+1616!ا3!،!اللأ،06هلأ*3،لم16،1-

،6"ددد،6،دولهـ+لاللأ،،،+،+،++ا++ل!لأولا،ك!"!

.دموهد+،؟-ك!ول"+ا++&ول+56!لا+،ار+ك!

ول*ول6ارلا،،+،ول!،ول،+!،*أ+ز*!ول،ول*ا*!!ولد!+516*3+فى*-

.0808!،!ر*61،"،د&أد7ولس6!1ه،+66ول+ء

8&6فى6ول*ول""+ا++*اول"+ثا+لااياك!للأ!بما0*ا+*3"ثا6ثسفىا-

6،ثلأر+لا،ك!؟،ل!6اك!6،،ل!6ك!!الا!3**3*اء+67"!

"+،&+ار،+56،دا+ك!+ا&**ادلملم+ا6!اددا66،ك!3ك!ا

78،8د++8
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+أد*ول1+نلا،،++،ول*افى7ول3ك!3،ل!6ولا،+ولا

.ام!هد،+؟-ك!ول1،+،لاول6،!فى5

ادول3++اك!!ا!ر67*6،ز*6+،"+اا*!لأ،*ثا++!ار6،!لاهـ6

ا6*،،للأ6،ثلا+*13+ا،ول6افى+*7علاء6++للأءار*!!،

++للأار*،!66أول+6+،؟،16+اد*3*+ا6،!ايم++الا،1،،!

+ءلم!ا++2+7!داا+الأك!*دادثلا63!لا،*63،د*+لا

.0808ول؟-ك!د،د8!الالا!ا"6166+يم

ول6ك!ول1،*86!د+د+17*+ء6++ا"ولالا3لاول

!رللأ+ء،،ول3!يمر!*!!،+163اول763،!د3

ثا!61دد636،*ا*!6!"ول،داد*الأ*+66!دول+لا

ءللأ+31،د+ا،د+7"++اكلاول!16للألاء،+!

8888ر37،"!"16"الا+أ+3

لا!3!+،61لا5،+6د8د6ول*ول"*الا+ثاول+

3،!ا!للأك!63+!6،دوللا3++3،"هثا،*6اد7+ول"ل!6ك!3

لا!ن!63،+اثا++،5*؟+ا!3لم+++6+5ثا6ددا6ث،6"اك!

.808ر!ا،،!ر،116،ل!6*،

اثا،*6+0،،3اد+7ول63،!ا+،+افىللاا"ه3ادثا-لاداا

ر*،،!88،8ركل!16،16ا؟!اول6!؟ولا5؟!7+6666ء*ول

6ءءك!ا*،لا8،!ا،+++اد+37!،،16للاول+او*

.3!،!همو؟انلا!656ول63هـ+اموا،1وو

ا+لملم6+ا+6،د*+،رد3و7-4!ي!،ك!،اءللأ++*د،6ء"

!،ر*أثلأيمول+*،+،!أول،ثا8!ا،،++6أد+*67ءملا

ال!3،8!.6هـهد1655ل!ثاء،+!+لأ+دولهـ+لم،+1،دءلم

ا+،**ءا+ار"ول،*،دداللأول++6!،+ول+3للأ+،+؟+*؟،

6!،أولدا5،دأء،!،ولللأولا،*،+،ولد!!،طلاء06*،ثا"،1،81

+ول+!ا+"ك!ر*ولرا!لا!،*+)661،دوللا3،لا؟6أ+"6ول،ث!16

.الود5ز*،!!"16"للأ+أ++36+،،61

ولكلاا+ا*دلملم،!6*+اول13،70،131ل!لأ+ول"ثلادا؟!!،+ولا3،ك!!ا!"ا-

.،308!ا6*ل!،61++،
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ا!،6ول،*ول،ا!،16!اء6؟لا6د18،ك!6للأ،!لا،ول،،6+016ر.،1،ارولولللأ-

.او،؟3،1آلأد!،،يا!1،16+،61ء*ك!لاا6"3لملم+ا!،6ول،ول،

++،*ول،ول،01ول،+س!".ا&،6*اهـ،.ا!6311!!.ا،حما!نلا،ا-نلأ+،ثا

6،!نلأ،لااولد،1311للأ6+ول؟د،ول،6لاا+6*للأا

الاك!*+ادلم،*1،د*ء3+ول6فى8++،،فى6،6ا++لاهى

ا"ك!؟6،للأ،ولللأ؟ا!6،!فى5

+لا+)6،ول+++6+،،،الا&8!)ك!+116،*!لااه!6،،*3"للأا؟6،-

لا،11للأ!د++،1دلا+افى+ول+اولاول+ا،6*فى،للأر،6ول++،،،ول

.85،1اللأ،،،!،16،،+6/لما-دادثلا66ول3

ا!،ار3ثلاولول6ولدا؟ول3!لاللأا6د6*16ولدلا+*،للا*603،!*16.53للأا-

ابر+،وللا+ول+لااوللم/*ا+،*+اياولا+اول*6د630*ولول

؟،3د؟6ولا&ك!*1616لاثاولر+!6،د*فىلأا+3"ر"لا!،ول،

.ر،08اللأ!ا،"!،6اللأ؟إ

ول+د"8د+ر!!ءول،دول)فى،+6ا،الاا+،"لا6"+الا+،5ا

.8كا8ر*،،!31168ول+ا+16و،ور،11ور3"16،اللأ،*6د

ول!د،6*طلا،!،للااللاء+ول*اد7*63+16،ر*+*!!ا!!ها

لا؟616ا+يمر++16*للأ"اول6دا5،داول،!1+للأولا،لاا،3،ول

361+،ر7+ول+!ا6"ك!للأ،+،أص!لا"،*ا+616"د*+لا

.؟"16،8*،،!1للأ+لأ++6

66،!ا!اولدء37!للاأء116"++6.،اكا!0+د،،،6!

.20،8لا،!3انلأ،16؟ه++اول+6+ولك!ء6االلا،!++للأول

+اكلا*1+ث!م/،"+//ك!35!الا"يم"فى+66د08!ي!الم"3"الرلأا-

.0188،؟رك!11!ك!6!،ك!++ا+رول+ك!،

ولك!ول6+نلأر،61+،*،ول،+!3،ول،ك!3،ل!6*ا؟16*"5،ول!165نلاثا-

!6اول6ول+.!،ءلا*.ول6،د*دلا1،!6*،لا!*ا؟16+ول

.7808*3-ك!!،+الأ6+لم1دلملم*1،،،6ك!!.ل!!أأ!+.ل!

للأر"ا+ول36،ولافى7*للأ،*6،ا+،+وللأ36*دول16الا*16

!،ر1،ل!61*3ل!،6،ك!+7،اول++فىا*7+6ك!ولول

!،*رر17++6+ءا*+++16،لأ؟+فىا+3+!،6+ا+ولا
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ا+6ءك!+،3،دا+ولاكلا6،دادثلا+6ك!؟3!لاد*6!+لا

.308،8-*+!+وللا"3لأ!ا،6+ء616

فى،*ا6،!يمالااوللا،!3+،1*ا++ل!يا،ك!"!ول!م؟دولا

.!،8ان!3"،!،616دول+أد*ول

،6ك!+61؟ا++6ولك!ولهـ5رفى!دك!5أدا!لا،ك!ول816؟لاهـ

*،!3للأ6لااول6!1ثا8،+*د+6فىا7ول+!5؟6*!ل!

11+ثا+++6ل!لأء*ا!3س!16+كالإلم"اك!د""!،"اد!3+

.38208-**+هـول+6!ي-داه!36!لا

!،6دءا!،*،اولللأ++*!ادول!ا!3ثلأ!!ول+"

+ل!،،،++ءك!+ر!*36!،!اك!اول!*د*6ولللأ6-لأل!!ا+*؟"ول

6*ل!)6،1!دا6*ل!ا،+للأ،+5اور!ا6!*ول،د+،38ا+حممللاا،+

.؟808*ل!67!ار!3"!،16

8//+،د53""*دللأفى*!ا61!"+ا+،+ا"فى*+6"+

.00888ك!ول6هـ+اد8؟فىد!اا6فىللاول

*أول؟+ول)ر61137،اثا،8++5ا+"**!-18.13،

+،د6لاا،16!ا"،+د!،،لأ،لا+!لاعلا5،!61"،++

ااءتلا!ا،5)،!16للأثا!،ولء!ا6ءد+ل!!د*6،!لا

.8808،+ر*،،!،ل!6ولا؟3

+للأ؟،للأ،ول+ول*ا*،ل!حم!،!26ول1،11،1ولا،+16

لا+ءلاأ+ا3!ا+ا*+6+؟د6ءك!ي"ه+/لم!اد،+للا،"،+

"6ء*!32أ+،16!طللأ!،ول!!13د87،ا"ء6"دول

،8،د!8لأر*،،56ل!6ا3ء؟

لأ!7ول+"ول،8!ا!+!ار++اد7+ولل!6*3"ك!6،

(؟د،+لملمه7؟-2؟؟)++للأ!م)ر*،!6"رولأولثا!ول6+؟،،8

+ادك!ول+،ولالأرا+*+6!6،لااول6*يم++لأ5++"+1دلملم،

3،،!0،08.لأللأد+6"،6

ا+6*++63+"163+3*الأء17ءأ++ل!لاء)ر3،!ول+ا

ه!،ولوا،18،ك!،اولللأ+*،+،ء6،3ءطلا"+،+ا+"+

!بم3+يم+"3ث!*1،+!ول،وللا6)ا++د!6لاد"62لأ6ء+ا*ا"ل!6د

."38!،،ل!3ا6!"6ر7+++611ر!+؟
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،ول؟لاياا5،ايافى3!،لر7،لاا،6د*،فى+5،111،،وللأ+615،)ا

.اللأ،!،!2"6،8"،6*+اد/57اور!ا6ء*يما!يرر،ك!اه

!،+ا6فى"،ى!،يار++!ياألاد*،،ك!انلاول++1+6+،"

د؟6ء261اال!لا!ا،*ر6ولو!6للأ3،*!د،6ول+،16!ا!،+د

.8الو5ز!*لا،!،116ق؟6؟،ءأ

/+،ك!3،+ا+ولاهاا؟اادلا+ك!،للأ631+ول661816616!ك!د5-ر*!ثا

اللا،،لا!0،88.،6

6د+8ولك!ء6،6،ر،،!ولاء1681*فىر،!ولول+،ر،1ا

++8،،3!ا!*+*7)فى+1ك!63للألأ!3للأ6،+اثا8+لا

لاا6ادفى66،ك!،اك!!لائ!!ا،+6+!ك!6،و*+لا

اك!؟6!للأ!للأللأ!ا6،+الا++،8+ا&**+++6+

.؟8"8اللأ!ا،،!،6

6،ولا3!ا+ء6!؟(61،ر+ول1ك!26االا!ك!63،للأ5،لأ؟+ا6*!ر+ا،ل!ر13-

.88!ور*،!!،116+ا-&+؟لا&+67هـلا6*3طلا*26

"+للأءارك!،لا*3+لاء،!مك!ء16اللا،ل!ول+ول+&ثلا5لاللأثلا؟اارسلاول-

16+6،د*+لا1لا؟66+ولاول،++16للا"ا*6د"8،دأول،!

هللأ++3166+،،361++"يلا1ك!ل!3+،ا!،*لاول

.8؟يوالأ!ا،،!،16
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16،لابر،+،\،

.؟كاوا!ق!ا،لا،116دلم/؟اللأ+6،*66،++ك!رد،+ا؟افى-

+د++ا؟لم!6للأ،،6ثلا*،لاا3ا،ك!د6ك!*16لاولد3+،6فى،ا+ا،ر&ك!+-

فىاولملما*دلملما!6+ول+ا&ك!*الا+اوللا*،+ا1ك!63لال!لأك!26،ولد،16*

."07،8اللأ؟،،!،6

6!ا*د-الا+افى+6+للأول+ا&لم!*"ولاا؟&لاارلا+16*063ول6اولاا،+ا،+اه-

.87،8ك!؟6لاللأ"6ا،ك!31+ا&ك!+يايمدأ*ك!!ا،ول+،ل!6+++6+

دلململم!اادا؟6دنلأ+ولس!318،لم!3،ول،+!6!د*+لأ5ثلا!د)3اا8،+ا3+ا-

.3،88اللأ!الا،!،6

!!!3نلاا1،6ددلملم،6!دول،6+ا*اررلم+،اللااللأ-+ا+!+6*،للا6++دا8برول+-

16فى65،*+ا*ا+)&*-للأاللأأدا*د+!5د؟16ول6+لاثلا،ا+ول*أ-

.مو"دال!؟،،!،6

.85،د76،"أ-!لأ"فىهـو"لا"+ل!616"36"+لا+لاثلا،،113+ول-
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الأحنبية:باللفاتوالمرابمالمصادر:.ثالما-

والدتنمه:الموئاثمبمااللفةعنالممرحمبماالأ!نبمبماالمصالر)1(

أ"ول-حة"3ولهول*أ++031،ث!،ال!مةولل!ا!أ3؟؟!لةكأافأ،ه!لاكا"ه!ح،!س!،أث!*،

751.أأ"،+(ص!صأهكاس!اح433زحلةاأ53س)،سأهول4هول7291.

-401*هل!33ءأأولول3،ألالاث!4ول،"ك!فا!ولك!1،لة!4فأ،هوللا"ح..ث!140؟،،آس!ما*أأأحمة

أأص!احولول،لة4"سأ،(ص!ث!+هسأص!5اس!ثمة3حألةا4!همأهول3591.

-"ص!301ول3،أ*ءل!"3فأ،ل!4أولةكهس!،لا51:فأ!،أل!ث!4!لةا!ولء"ثمأفأ،اكه،لة+لأهوللا؟"لةث!ه

؟ولء!،7،(ص!،+سأهكا!أحكمة3لةحالأأصأ+،!)هولهشآ4هول5791.

-ولزكالاأه!3آه!حوللة،51113000!:ألا-!8ولأل!،لةأ!ولحأث!3فأ،اكهطة-لأولهلأ؟ه،!هول

.*..ول(س!،+سأهكاس!احكمهح،3لةكاأمأ3!ة)ههدأول4وله0691.

-3كاةكلأه""+ح!5!هلأث!ه،!هم063،ول،لأ4:51أأ،ي(ز*،لة"143!ولص!فأ،31،لةكأه،ول"+س!

همأح6اح33،حألةكاأدا+3!)"سأهول4!ه5491.

-أح،+4ول3،،+حاول30،3ءق،لأ51:،لأث!أشمةا!ولص!ا"فىمةكأ!هة،31،لأ!احأه3آم4+.

يلاه،س!!(ط+حسأهكا!احكمهافىحلمةكاأمأ)س!،كأهول4هول6591.

الصيئل!:الأحئييبماالمرابم:.)2(

كلهـ-!ولكا،أس!!5؟!ء+4-لة،،+!ولء*!ولأهلماس!!ي3ا"3ه،+،!1:51،ول!اس!4+لة3ح"لا-

ولطهمأ3.44.ولول6391.

اول-5ول،ص!45الة،لة،+س!)ك!*حأول؟"أح!ا4!ةاوللثأولول4حأ!،س!07(-064.ح.)ء،0751

أ،"+ص!،*!س!ول35"ك!س!!3،ولس!"؟حل!ءمولأولس!7فى!4لا.)ك!لاعص!لةتح0891.

كاىس!كا!س!كا!له43،+ءكار،.)ح؟++ه،كهلمهزول4فة3ول43ح4حأ،!هنمأث!،6،!!لنأول+"

3ح"همم!حح!كا5هطكا،*.17913.

-،،!ث!حه*مم!-م،!ص!!،اص!أ!2لال!4كمةولء!؟،س!ح،ول.3"13اكالا"،"كهأا!كاىحس!!4-أ+ول

ح!لا،331س!عه.33،،س!53!!لعأق9891.

-!ص!؟3ء،مول!ل!ص!334همولل!*س!حةس!534،حهول63لة،نأس!ول(633!.ح..ول!337)،ول-4

ص!ث!أاحولس!ممة4ولههس!!"33هآوله4!5691.

-!لأكة،"س!)"هول"(حهولح!مأول،"+حأ3ع3(4*ءص!3هولكاةههكهطآهء،يلا؟،حس!؟ص!،

،+س!!،حكاقح!4ءاكاأ!حه!ةأولحولولهس!،لأ*س!ولزا!!س!ث!3اص!ا؟4؟-*ح

كا3ز!4س!أ.739
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-!س!،ولكا!ص!وللأ*4ول،.حفأ،!ص!لاص!+ول)4،ولفىفة(لأح،!،محأآه")اص!*33)احولءكله4وله

س!؟ه،33ه،*ه539134.

-!ا،ول!س!طحول،احأكمة،335وللأ!م!ص!45ص!،لأا،كعةآهح،لأمح!كا!ع!!33.7كلق"ولفأول،!

س!3ث!5س!ءطول06كم!اه،ك!.86913.

،!؟+ل!40آهص!،لأ،كحكل!؟،ءح،ولمكأ!اكمعةول6لاكح!هول74."،!ه!،ل!ه

ول،43اس!3أولزول4فه5ول4ولمحأ،1فأ،ل!4+أأم!مكألا؟ح،ا؟هولص!*3ءول،لأ051

32،أمحأولس!97914.

-!هكمأ5آم5،4ص!5!!ح،!ول5؟كمحأه!،ص!؟أكةثح!ل!4!*ص!3ء،لاص!ولص!فهحا+03،+،3ع4

"هفأح!!ول،ء"+ح،ولللن!هةح"!ه،لاهة*4691.3.

-!؟"!ق!،ولث!هولأ"+ه"33303).امحةأ"كه8!،ولهفأ.3-حولدكح!عهأ،كأولهلأ4وله

.0691

-حص!413،!!،،أحة"ولأحولص!4ك!طمح!هدث!ث!ه4كأهحكار"كهةذول!!لاءفى"الأول4كه،عح"

أ!!ص!4!لة7491.

-ح5"ص!ول،،لك!ء!ول.!47!س!كح!+-5كاا،ءامة،حه!محأه5ه"!ة*ء)فى"فاحع!زهولفى

ث!،هول!ث!،،ولللأ!ح،،مةك!.08913.

-ح8!!هول،3ول.أ.،3،كلةكم!أنحة4،لةء!لأ،3*ء)!،لاء"طس!،اكالأكعة4عهآ*ه7591.

-3هس!ولاص!!ا،ث!ي!ولول،ع!"+!!س!!مأول33احلأ،فة"ه51احكة313لةهفأمحزفل!اح،ول-ولحح

ول!أول"5كع!أهكالاهأأفىس!""ع!!هوله!!ول3991.

-"5"ولص!لأ،ل!احة7أ11ص!،ولا)أكهه،+5آ!ل!ة5ء؟ا!ثهلا+!ة3هع!3ص!اولءحولك!45أ"س!

ول3!؟ءهول4لاس!فى،!ح!قس!ص!4ه!فعمالأس!م3أ+"كم!اد8*.)1691.

-3ء+ح5!،ولث!!اأاحول5،ه*ص!لاص!!ولكمنا)محأه،!هولء!نة،محأ،ء"5!ولأ639.

ك!-أولكة،كمآفة،لة،أولك!45اعءلة6،س!!ط3ملاه4(ء"83*"*!منأ+آه3ع!هول4*ص!4"حا"-ح

ع408)،يلا.س!.03،ول(م!ا5،)3،عاث!اءكة5ث!ا،9891.

ل!-ا5!س!!،+.ول.،،+س!أءح!س!"ول*هاع4،حاس!حا،لةلأههكمط،،!م!!5!قة!لة6491.

ك!-،2"س!!3أس!ولولق"س!أ"+ه،5آهكهل!ح)،3هعولاكلةء34ءأ0،ص!،لأهلم3أولهول351!.)ح،

لأ51:أ!ح+زا*ءث!3"هد،،س!د)كاداول3لا،أحهآه،،حولص!+ل!لأ"!كة!حا؟!

.4591

ل!-،ع)،ول7زس!أح،طفى3هعول*ءل!مةعء4ه،ءاحه!ةكلأءهص!،+لاص!+س!أول3حة*هاع4"

ث!ح،3اص!33س!+؟ولس!!"كه03ولكه"ول؟113"!س!،*.2891.3.
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،؟+ص!"أ03،+آهولءاء،لة4اكهاء،مأول.3..ول8491.

س!،+)س!أك!ل!ولأح"أ،لةولهولا!هللا"4ح،+س!ك!ول،؟ح3س!33،53ولهسأ04ول

.7391

ل!-ل!،3اص!32اههوله،ولكهـا+3031لاآه"،س!أ3*س!.71،لأولأس!+ه331ه،ولس!6+أ-س!ألالا3ح!

أكالاهأحفأ!+ه3أءه4لاآه،6ل!س!ق،ح،أ"ه،ا"س!4!ا6691.

-5س!؟س!ول!الا"،3،."س!ص!"+أ*!اث!3للا3140ولأس!ث!،ص!ولنأآه3ء)لا،3ول،ولل!كاةس!أ،3.31.ول

)15هط2،3ول4"*أس!333هزول"سأهول4هول1591.

ث!-حول!س!ا،الاا!،لنأ!،)*س!3!5!مم!!ث!طول!4!كالةكةث!،له،ولحة13،س!"4لألا15؟ول!لثاه-

ص!4ول،!5+3ص!فىك!"ص!م3؟،!ث!414،س!أ"ا!،0891.

،ول)4فة3ولحة4ا1اححا3،ولول"51!2أول1،،لةكألأكاةص!4،اكها5"ول!ل!هس!4ول،

431ح14فأ5ول،5!كلأ!كح!3"س!3فى3،ه"أا4،اء5"ا،1891.

ول-كااةأ،5ولةأث!ص!3،ك!س!3ح"أ؟"44س!03"15ولس!ص!،س!+اح؟ء3،!115؟لنأ،4)ءلة5!ا!ولول4

اول*مم!4ول3!هولل!*ص!حةء4!كامس!6،34ولس!الأ32ولمأولةكهس!ولء"س!3كاو!ولل!!،

،*فى3ولس!3؟حألكة"حس!!؟حول!كح!3"ح؟ح.،-لة!حمدة3مأ،49914.

ول-هولكهس!،!+،)س!3.!.،س!"+)ل!ح3،ولءاح؟لة،4صولأ!صكهأ!64لةول40+ح7ولأم!فأهول،

343"ص!3ولول45ولهآ3هول6فاكهولا"!،هسأول4هول5881.

-أهولص!3،ول.+.07،"+ص!53طءحص!ألا،!3هولل!*ح4،لةس!53")ول3فأولأ،لة،أحكلةس!ول04ول

كح!53ك!،ه5آ*4!0491.

س!،+،أحس!فأ103ص!"(كمةءس!ولول،ولهوله3ءحولز!هم.2ول4ص!4أفأ،وله-!أح

ص!مول4هول"ح!33،ه*5آ4!1791.

ك!-،3ث!ح!،كهـ+حث!،لهس!*ز3؟س!)4ولول!س!كة3،ول4،لةحاس!"!ك!كاة3(323!.س!-07

ح.هـ)ل!01ح.!.37ء"ه"الأولأح"33،أكانأ+ولء!ول8891.لم

ح*مم!-،ول،ح"الةح034كهح،!،ولث!أ53!+هلمءث!"%ءل!أ3"هص!55اس!70"44ص!أفأهول،ح"اكلةص!ث!

3حكاأ!ولحع،كه3هول3فى*.5091.3.

-ىولول!01ولس!!ولص!ول،ث!+حس!!هحاهآهزححةس!،ول)اس!،33*..74913.

أمأ-هـلأ!"+س!كمأ"ه،+هموله!ول،.!.ول!،ول!!3هول413،.43!"أممنأول!،سأهول4هول

.3791

،لامكة،لةول-ول"ه!ول!دأولس!ح4،"3!4**ءأول3ول!!ص!!زه8ثل4هول33!!أولهولهكأ4وله

.1888
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يلا-8ا!كه55!،يلاس!ول!؟س!ول،)للاحأ3"؟أكه،ه+ول،4ول5ول؟ث!أ(،لةأولكلأ40لاحفأهول)،!،،!

لا"!اأكه؟اول؟ثا5لا3س!،+!كاهطحول،*.).01991

حالاا-اس!ولا،اأ*أولكانا.+!ص!43،ع!اول!س!له،.*ص!+كعةاء3لةحام!ول،لةحول!+ح،4

ا!هل!،3.4.لأ9791.

-7أاول،حةث!.+.،أ++034آهس!ول،3*ص!)مأول4هول7691.

،أ+لا!0،5آهس!ي،3*س!)تهعآس!ث!أ3،س!افىص!ألمقس!"440*هه،ول+ء40

"أولص!ا!2.10،ول+أ!لأ3كأهول!4!لة3هول"*.5881.3.

يلا-ه!إوله،+س!ول*!ه)س!3،*ل!س!+3ولثمععأفعأس!،+*أ"5+0،3اهءث!،لا!ه4"لة

(أ(س!!لا،،ء3)،7،،*مم!5لا؟أأ3"أول!"5ول3ح،*.8691.3.

ول-شهكههول،*.05،)+س!حأ*كهولول!ص!4هولول،لةحا+،ا33ء"3،،للاهول،4!هصأ!ه0981.

ول-،ك!ص!30"3!4!اأأ+031ل!عهم"هس!وله!آولأثمأمأ!+ه3ه،952،"!،ولمحأ،31،لةول4لا؟

4"ءع5ول،ولا"0،3ق،ول3،!ول،لأم!!لا*،،ل!ح"5!55هكط،*.4591-3.

-*5ول،ول،فأمول،+س!4+فى،ه+آه13أص!2،3ول4م!4فأهول،ول4!ة!ح"أممةكح!!1ي!اح،

4!مأوله7291.

-!ح،س!.033.ص!ء"+؟ءحمة،كه53لاء+!كهزولح،ولن!+ه،533س!،لأكلم!ولء"كسة3آ!ه-ل!

*س!،لة4س!!،لأص!!1،ء5،3"!للا!،5"510ث!قكهفأهةألا،،مأول4!ه2791.

،لا!4نة3ولولحقن3+نحةة4"لة133،امحة1،0751!ه"ص!حم!!ولول4لا(31!ءلأ

ص!!ه،33.).*05991

ص!ول-ولهول،آ07،وللاه،لألس!3آه3ءولء!لةأث!03،+،4!2،،ام!مأهول4هول4191.

هوليلحاحس!أ3"ي!هز"+0،3آه؟ك!أ*ءأ،ءأههس!ه"كمةءمة4(3ء*هـس!كانآولهلأ4وله

.5391

ول"أول031+آه"،س!كهل!س!2،هعمولس!ث!"فاكة!3؟!قاكح!ث!،هع،ث!!ولءث!(3ثأ

4لأ،*ول،3ح"هحطولس!؟5كم!اه،لأ.3.ول0791.

ول-50لم5!"س!2،آلم7أس!؟اس!ا"+س!ك!5اح1،،!4ع!5ولهولاء"أ3(ه+آهول"ححكمأولحة*هأعهـ4

ول42س!،،141،س!ث!4ولص!كةاح4،ولهكلهآمم!هأ539.

لاول-3كهاحا،!.3.،!"+3*س!)ه!مولل!*س!4،لةعح5"3!+ه4،هل!ه34ملا3ء87لا،أكهه،33!

هسأول4هول8791.

كا-نأث!ح،عس!!أولك!،اولأ"+0،3آهص!،لأشس!)ص!اههص!"3ولأءولح!نأ53ولكح!)3؟3+"ح

41131كمألاأهول،31،لهولفأ،!هلاكاا5ول37"ء"هعةهول5لأ1051،+؟!لأ!3!

.8918
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كلل7أ"+0،3آهي(س!أ*ص!)ث!3"س!س!أههولأس!يأفأس!ولمهحل!3ول3ا!ث!ح،فى2ول4

4أا!كهأ5ول"3"31،لةفأ!هول.3هأ"،الا،+ه!9س!،ح3حث!3+لاس!"10751،ص!4زول-

لا!؟!8981.

-3*"حأح!12،!ع3ح4ح،مم!حا!ولأث!،فى+هآه!ث!ألى3"ح3اءولص!"أص!،3+آحس!لا،وللأع.كهـ!.،

ول42"نأولذول!،*.2791.3.

-3حلااا4كة،ث!.01)،ولأ"كه+ه(آهس!ث!،"هولور3*ها!461045374!.ح،4ث!أم!"أ.،

ول.3.ول.0891.

-3،ع!لةأس!"ح3س!أم.ث!،ص!+ولءأء!ل!4)كمماءح!5أأ،لأ".،ولق،!امأحمة!53حوله!س!م33

ح15،،،!ولح،ول.3.ول.3891.

-،ول!ء،7لة+آلم!س!43،.1)،51!حولولاولأ:،ص!،4ء،+044،03،،4،3ءولل!لة4،ث!3

كا5ثم!أه،*..86913.

-"ح+س!،!ص!لأه؟لم!ألاح45،مأولااتح3حةالأأحفأ،م!ناهولمة4ء،لأ3*ء)،فأ،31!ةكأه!لاكا

3.ول5"ا!كا،ولول،ولولح""أكاح!55!ماكلهـث!4س!ولءول!9791.

-7ه،ح!لا،لة،+،لة3،ل!ءه"،+لأ،:حاهأ؟لنأولول4"مه"،!64لة،،ولنأولس!"حول3591.

-*لمة!،؟لالة03*.،+س!لأ+أ!حا3نأح*هاع343.4!أهكح!ع3أه!،35،!لمأولهحع33ول.

ذهمأ4هول2991.

-،،كح!*أس!!ةأ،!ولفكلكا!)40فأحلا!ه5"ح،لأ140س!+3،،ولء،"لعأ2ول4أص،ولهفأ.ى.3ول

.1891

والمعاجم:المعارفلوائر)3(

-ح+ا!س!!"حكلهلا!5آهل!حأ3لةولس!،،حكةح1،4لا؟كلةول140.*!ول!ص!!كا!ء؟لةكاهطه

ث!لاه3ص!،اولأث!ح!طهأ879.

-؟+ص!احلأءولص!ه4!ه،أآهأ*حلى"3،ل!اا*هس!!4،حص!4أس!44لأ؟ح،ا؟هص!4ثعد!+كار؟ء-!

ولول،،3التاس!)3كاه!ههطث!هولس!3،.*4691.3.

،+-ص!ولص!ءللأا!5"س!4أ،هآ7أاأ+لمأ"ا3"ه+35آول0033!.س!،هولس!"3ح3ء،ولص!4أ4!لا

ول!"وللأ،ول.+مم!س!31!!ول"وللا،+لأس!!5م.ك!"ول.3.ول.7791.

-س!!*31"ولص!حللأح51"م!أ،"0157لأ4،لأا1،*.4591.3.

،+-س!*س!*ص!ولحلأح51"4ء1،!ق!لعأأكاس!"157:زأ،+اح!ولي!ص!ولا!!رز،لا!حول،هول"ول!-

اأ،مح؟3ث!ح04!،ح7691.

ح،+-*ص!ولل!ص!لى3!س!ولاس!أ؟اكاص!اكالاه!لا،4اكالا"،!س!"13.ول.3.لأ8591.
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المحتويات
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31المكابيةالحركةقبيلفلسطينفىالي!ديةللطائفةالعامةالأوضاع:الأولالفصل

31السياسيةالأوضاع:أولأ
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91"الي!دإزاءالثالثأنطيوخوسسياسة

12السلوقيةالسياسةتغيير

22والي!دالرابعسلوقس

62الحضاريةوتاثيراتهاسو!يافىالإغريقيةالمدنإنشاءسياسة

82:الدينيةالناحية:ثانئا

03الرؤوىالأدبلناحملها-التىالأفكارأهم

33التمردحركةوبدايةأبيفانيسالرابعأنطيوخوحماسياسة:الثانىالفصل

83لمصرالرابعأنطيوخوسغزو

44الرابعأنطيوخوسقراراتعلىالي!دىالفعلرد

95يوناثانوسياسةالحربيةالمكابىي!داأعمال:الثالثالفصل

45عماوسمعركة

45المعبدوتطهيرالقدسالمكابىي!دادخول

75المجاورةالشعوبضدالتوسعيةالمكابىي!داحملات

36يهوداومقتلوالسلوقيينالمكابىي!دابينالحربيةالعملياتاستئناف

77الحشمونىبالحكماليهوديةالطائفةدياقرارشمعون:الرابعالفصل

97بروماالاتصاليجددشمعون

08الحشمونىبالحكمالي!ديةالطائفةإقرار

18البارثينمعالسلوقيينمتاعبمنيفيدشمعون

38وخلفائههيركانوسيوحنانعهدقىالمكابيةالحركأ:الخامسالفصل

38ح!(ق401-!ق)134هيركانوسيوحنان:أولأ

68والأسوميينالسامريينعلىيوحنانحملات
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.م(ق301-.مق401)أرششوبولوسيهودا:ثانئا

.م(ق76-.مق301)يناى-يوناثانألسكندر:ثالما

والصدوقينالفريسيينفرقتىنشاطعلىيوناثانألكسندرسياسةانعكاسات

الخارجيةيوناثانألكسندرعلاقات

.م(ق67-.مق76)سالوصألكسندرا:رابغا

ونهايةالثانىوأريستوبولوسالثانىهيركانوسبينالصراع:خامممئا

ال!شمونىالحكم

المكابيةللحركةالفكرىالأثر:السادساالفصل

المكابيةالحركةقبيلوالثقافيةالدينيةللاوضاعالعامةالخطوط

الرابعأنطيوخوسقرارات

اليهوديةالتشريعياتعلىالمكابيةالحركةأثر

الدينيةالي!ديةوالفرقالحشمونيةالأسرةأفرادبينالخلافاتانفجار

النمثطة:أولآ

المسصمغزى:ثانئا

الاجتماعىالانتماء:ثالئا

العقديةالخلافات:رابغا

الفرقتينبينالصراعأبعاد:خامسا

البحثونتائجالخاتمة

البحثملاحق

والمراجعالمصادرقائمة

31!*/322779الدبملى!4لداعم!ا،!اانرلم

،960597-5236297ت:زمزممطابع

اللوةباب-نوسارصار!ا53

39

59

001

401
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911

911
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125

125

126

127

127

128

137
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